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Abecedný soznam 
hesiel, pod ktorým možno vyhľadať jednotlivé predpisy, vyhlásené 

v Slovenskom zákonníku.
Vysvetlivky:

f1) Číslo za heslom značí číslo právneho predpisu, pod ktorým bol tento vyhlásený.
p) Za heslá sú volené zásadne podstatné mená; prídavné mená len tam, kde Je použitie vý

razu s prídavným menom obvyklejšie.

Administratívne záväzky — likvidácia admiuistra- 
'tívnych záväzkov bývalej Česko-sloivenskej 
republiky a bývalej Slovenskej krajiny ako 
samoisprávneho sväzku — 257,

Advokáti:
(*)  jednotná sudcovská a advokátska skúška 

— 186, 216.
P) ustanovenie kurátora pre likvidovanie 

advokátskej kancelárie vymazaného advo
káta Zída — 205.

Akadémia vied a umení — 135«
Baníci — odpočivné a zaopatrovacie platy štát

nych baaúkov — 148, 242.
Bankovky — vid „Mena“.
Bežné účty — úprava najvyšších prípustných úro

kových sadzieb z vkladov na bežné účty — 
47.

Bilancie stabilizačná — 261.
Bilančné úľavy — pre ústavy a podniky povinné 

verejne účtoval — 18.
Branná pohotovosť štátu :

p) Úprava miezd (platov) a pracovných pod'*  
mienok počas brannej pohotovosti štátu — 
21.

(*)  Pracovná povinnosť za brannej pohotovosti 
štátu — 45,

p) Prísnejšie trestanie neoprávnenej držby 
zbrane za brannej pohotovosti štátu — 91. 

Bratislava — kontrola vozidiel na hranici mesta 
— 128.

Bryndziarsky syndikát — vid ‚‚Syndikáty“.
Buenos Aires — svetový poštový dohovor, pri- 

61 úpenie Slovenskej republiky — 119.
Bulharsko — Slovensko-bulhamská obchodná do

hoda — 1?3.
Búranie — zákaz búrania obytných domov — 

111.
Burina (flevel) hubenie — 101.
Byty — zaáríov-anie a zaberanie byitiov a obmedze

nie práva sťahovacieho — 254.
Celulóza — nátnonová (sulfátová) — dočasné sní- 

ženie cla — 46.
Ceniny — ochrana kolíkov, poštových a iných 

známok, cenín a značiek — 23.

Ceny;
t1) Stíhaie a trestanie priestupkov podle 

právnych predpisov d cenách a zásobovaní 
•obyvateľstva — 51,

P) Predaj toy.aru za jednotné ceny — 248. 
(á) Ceny liehu — 75.

Cenné papiere:
í1) Povinná zásoba štátnych cenných papierov 

— 82.
P) Úroky z niektorých cenných papierov — 

mimoriadna daň — 256.
Ciachovanie mier, váh a iných meracích prístro

jov — určenie poj latku — 185.
Ciachové úrady — prenesenie pôsobnosti*  úradov 

známkujúcich sudy na ciachové úrady — 96.
Člnkové kalíšky — dočasné slúženie cla — 223.
Cirkví — ústava nemeckej ev, cirkvi — 174.
Civilní inžinieri — skúšky uchádzačov o oprávne

nie civilného a o skúšobných komi
siách — 37.

Clearing — Slovensko-nemecký — 231.

Clo:
P) dočasné sniženie všeobecnej colnej sadzby 

na príaJdzu z umelého hodvábu — 3, 60.
(s) dočasné stuženie všeobecnej colnej sadzby 

na hliníkové laná — 7.
(’) dočasné sniženie všeobecných colných sa

dzieb na hospodárske stroje — 8.
(4) clo na dusičnan (liadok) amonný — slúže

nie všeobecnej colnej sadzby — 29.
(B) clo na dusíkaté vápno — dočasné zruše

nie — 35.
(°) clo nia síran amonný — dočasné zrušenie — 

39. 168, 262.
P) clo na nálmovamú (sulfátovú) celulózu —* 

dočasné anížeme — 46.
(8) colné prirážky k colným sadzbám na nie

ktoré druhy obilia — 64.
(°) -clo na konské podkovy — dočasné snížc- 

niie — 66.
(10) clo na chemické prípravky — dočasné sní- 

ženie — 67.
P1) vládne nariadenie k colnému zákonu — 

74.
P2) clo na kyselinu sírovú (nedýmavú) — do

časné zrušenie — 85.
P’) colné sadzby a pozmenenia niektorých 

ustanovení — určenie dňa nadobudnutia 
účinnosti zákcoa — 88.

(14) clo na elektrické palniky — dočasné zru
šenie — 105.



IV.

(K) clo na liadok vápenato-amoaný — dočas
né zrušenie — 167.

P*)  clo na lieskové oriešky lúpané — dočasné 
zrušenie — 177.

PT) clo na bielu drevitú strojnú lepenku — do
časné zrušenie — 189.

P1) clo na stavebné oceľové pletivo (mre- 
žovanic) — dočasné zrušenie — 196.

P1) clo na srnec kyseliny dusičnej a sírovej — 
dočasné zrušenie — 197.

(* ’) clo na ohýbané postranné diely pre po
steľové malracové vložky — dočasné zru
šenie — 207.

P1) clo na umelý hodváb surový alebo bielený, 
ncíarbcný, jednoduchý — dočasné snižcoie 
— 214.

f2) clo ni cinkové kalíšky — dočasné eaíženie 
— 223.

(!í) colné trestné veci vo vzľahu k Nemeckej 
ríši — 97.

p*)  clo na chromonáhradové katény — sniže- 
nie — 172.

Čas — zrušenie počítania podľa letného času — 
212.

Česko-Slovenská republika:
í1) zámena niektorých dlhopisov vnútorného 

stáleho dlhu bývalej Česko-slovenskej re
publiky — 22.

í1) priroäe pre pohľadávky proti bývalému 
Československému štátu, prerušenie spo

rov o tieto pohľadávky a zastupovanie 
eráru — 260.

Cestné odznaky — 25, 220, 240.

Dane:
(l) Dan z obratu a daň prepychová — 11, 210, 

250.
Daň z lehu — zvýšenie — 72, 73.

(•) Paušalizovanie dane z obratu u liehu a u 
niektorých výrobkov z liehu — 76.

p) Paušalizovanie dane z obratu u ušľachti
lých páleniek & výrobkov z liehu — 77.

P) Prirážka k všeobecnej dani nápojovej, dáv
ke zo šumivého vína a dani z piva — 79.

(•) Daň z mäsa — 141.
Mimoriadna daň z dividend a úrokov — 
256.

p) Daň z obratu — doplnok k soznamu pre
pychových predmetov a výkonov — 9.

P) Bilančné úľavy — 18.
(10) Trestné okresy daňové — 57.
(u) Paušalizovanie dane z obratu u poľnohospo

dárov — 59.

Daňové úľavy:
p) Daŕ.ové úľavy pre motorové vozidlá — 

predĺženie lehoty — 10.
P) Daňové úľavy na opravy domov — 26.
f) Daňové úľavy pre investície — zmena a 

doplnenie zákona — 136, 187.
Dávky — za úradné výkony vo veciach správ

nych — 63.
Dewbche Partei:

P) Ústredie pre sociálnu starostlivost — 81«
(*)  Ústredie pre národné hospodárstvo — 131. 

Deutsche Studentenschaft — 98.

Diplomatická rovnošata — zamestnancov Mini
sterstva zahraničných vecí — 179.

Dividendy — a úroky z niektorých cenných pa
pierov pevne zúročitcľných — mimoriadna daň 
— 256.

Dlhopisy — vnútorného štátneho dlhu bývalej 
Česko-slovenskej republiky — zámena — 22.

Dohody — vid „Smluvy medzinárodné* ’.

Domy:
(2) Daňové úľavy — 26.
p) Obytné domy — zákaz búrania — 111.

Doplňovacie úrady — vid „Úrady".
Dovoz a vývOz — úprava — 116«
Dozor — prechodný dozor a vnútorná správa na 

veľkostatky — 245.
Dozorné rady — účastinných spoločnosti a druž

stevných sväzom a členstvo v mich; — 24.
Dôstojníci — vid „Zamestnanci štátni“ a „Voj
sko“.
Drahotný prídavok:

p) Zmena niektorých ustanovená o úsporných 
opatreniach personálnych — 129«

(2) Započítanie drahotných prídavkov súkrom
ným zamestnancom do penzijného základu 
217«

(3) Dráh otu é prídavky a jednorazová vianočná 
výpomoc — 232.

P) Druhotné prirážky pre vojenských poško- 
dencov — 145.

Dražby — dočasné obmedzenie konania — 140«
Družstevné sväzy — Členstvo v správnych a' do

zorných radách účastinných spoločností a 
družstevných sväzov — 24.

Dusičnan amonný — dočasné sníženie colnej sadz
by — 29.

Dusíkaté vápno — dočasné zrušenie cla. — 35«
Elektrizácía:

f1) Napomáhanie sústavnej élektrizácíe — 12.
(2j Elektrické palníky — dočasné zrušenie cla 

— 105,
Engerau — železničná peážna preprava — dohoda 

medzi Slovenskou republikou, Nemeckou 
ríšou a Madarským kráľovstvom — 2,

Erár — zastupovanie — 260«

Exekúcie:
p) Zvýšenie existenčného minima v exekuč

nom pokračovaní — 84. z
p) Exekúcia prorti vojenským osobám v činnej 

službe a ich príbuzným — odklad — 134.
Existenčné minimum — zvýšenie v exekučnom po

kračovaní — 84«
Finančný zákon a vykonávacie nariadenie —1,27.
Fínsko — obchodná a plavebná smluva 239, 
Firmy — výmaz zaniklých firiem z firemného re

gistra z úradnej moci — 89«
Fond __ rodinných prídavkov — spravovanie — 

159.
Generálne finančné riaditeľstvo — pre Slovensko 

— zrušenie — 90,
Grécko — úprava platobného styku — 4.
Hlavný banský rozbodčí súd — prenesenie pô

sobnosti na Hlavný súd v Bratislave — 209«
Hliníková laná — dočasné sníženie všeobecnej 

colnej sadzby — 7«



v.
Hlinkova slovenská ľudová strana;

I1) Sociálny ústav Strany — 80«
p) Zákon o Strane — 215«

Hodiny — otváracie a zatváracie v obchodných 
nJiestnosliach — 117.

Hodváb;
P) Priadze z umelého hodvábu — sniženie cla 

— 3, 60.
(•) Umelý hodváb surový alebo bielený, ne- 

farbený, jednoduchý — dočasné Gnížence 
cla — 214.

Hospodárenie — zabezpečenie hospodárenia na 
.poľnohospodárskych nehnuteľnostiach Židmi 
obhospodarovanými — 108, 195,

Hospodárske stroje — dočasné sniženie cla — 8*  
Hostinské a výčapnícke živnosti — mimoriadne zá

sahy do nich — 243,
Chemické prípravky — „Intrasolvan E“, „Diace- 

'tonalkohoľ*  a „Roztoky umelej živice s ob
sahom do 50% rozpustidielM — dočasné sní- 
žea’ie všeobecných colných sadzieb — 67.

Chromonáhradové kartóny — dočasné sniženie cla 
— 172.

Chyby — viď „Opravy".
Investície — zmena a doplnenie zákona o daňo

vých úľavách pre investície — 136, 187, 
Investičné nákupy štátu — mimoriadné — 48. 
Inžinieri — viď „Civilní inžinieri".

Jednorázová výpomoc:
(x) Dôchodcom Penzijného ústavu súkromných 

úradníkov v Bratislave — poskytnutie — 164,
(2) Dôchodcom Robolíckej sociálnej poisťovne 

— poskytnutie — 165.
p) Dôchodcom verejnoprávneho poistenia — 

poskytnutie — 202.
(4) Vianočná jednorázová výpomoc — 232, 

Jednotné ceny — predaj tovaru — 248. 
Karlelový poplatok — predĺženie účinností práv

nych predpisov o kartelovom poplatku — 
225.

Knihy verejné — vid „Verejné iknihy“.

Kolky:
í1) Vydanife nových kolkov — 5.
p) Ochrana kolkov poštových a iných známok, 

cenín a značiek — 23.
Koncentrácia — úprava pomerov súvisiacich s kon

centráciou peňažných ústavov a podpora 
peňažníctva — 204.

Koňské podkovy — dočasné sniženie colnej sadzby 
— 66.

Kontrolné poplatky — vyberané podľa puncového 
zákona — určenie výšky — 143.

Krajské súdy — vid „Súdy", •
Krompašské závody — na med ÚČ. spol. v Brati- 

Slave — úprava niektorých právnych pome
rov podniku — 19.

Kyselina sírová (medýmavá) — dočasné zrušenie 
cla — 85.

Legitimácie (preukazy) — aamestaaneóké — 188. 

Lehoty;
(x) Predĺženie zmenkoprávnych lehôt — 120, 

227.
(*)  Prechodná úprava niektorých zmenkopráv- 

nych lehôt — 121 255.

P) Predĺženie lehôt na ochranu známok — 241. 
Lekárska komora — 56, 
Lepenka — biela drevitá — dočasné zrušenie cla 

— 189.
Lesné plodiny — 53.
Letný čas — zrušenie počítania podľa letného času 

— 212.
Liadck — vápenalo-amcťiaý — dočasné zrušenie 

cla — 167.
Liečivé a minerálne pramene — využitie na ciele 

verejného zdravotníctva — 252.

Lieh:
t1) Zvýšenie dane z liehu — 72, 73.
(2) Predajné ceny liehu zdaneného spotrebnou 

daňou — 75,
P) Paušalizovanie dane <z obratu u liehu a nie

ktorých výrobkov z liehu — 76, 
Lieskové oriešky lúpané — dočasné zrušenie 

cla — 177.
Maďarské kráľovstvo:

p) Dohoda vo veci úpravy pohraničného styku 
— 41.

p) Dohoda o upravení občianskej právnej po
moci — 52.

p) Úprava tovarového a platobného styku medzi 
Slovenskou republikou a Maďarským krá
ľovstvom — 86.

P) Slovensko-maďarské dohoda o platbách sú
visiacich s niektorými pozemkovo-politický- 
mi opatreniami, ktoré sa už previedly alebo 
sa ešte prevedú — 155.

P) Slovensko-maďarské dohodnutie o zmene 
niektorých termínov určených v dohode o 
platbách súvisiacich s niektorými pozemko*  
vo-políbickými mpalreniami, ktoré sa už pre
viedly alebo sa ešte prevedú — 156.

(°) Vykonanie dohody Slovensko-maďarské) o 
pozemkovo-politiokých opatreniach — 157.

(7) Slovensko-madarská smluva o úprave vydá
vania a právnej pomoci v trestných veciach 
— 221.

(6) Dohoda medlzí Slovenskou republikou, Ne
meckou ríšou a Maďarským kráľovstvom o 
privilegovanej železničnej peážnej preprave 
cez Engerau (Petržalka) a Bralislava-Nové 
Mesto — 2.

Majetok — Židov prepadlý v prospech štátu — 
úprava niektorých otázok — 151.

Mäso — doplnenie dane z mäsa — 141. 
Medaile — viď ‚.Rády“.

Medzinárodné smluvy:
p) Nadobudnutie účinnosti dohody medzi Slo

venskou republikou, Nemeckou ríšou a Ma
ďarským kráľovstvom o privilegovanej želez
ničnej peážnej preprave cez Engerau (Pe
tržalku) a Bratislavu — Nové Mesto — 2.

p) Obchodná smluva medzi Slovenskou republi
kou a Nemeckou ríšou — 6.

P) Slovensko-nemecká dohoda o veciach po
zostalostných — 38.

(4) Slovensko-madarská dohoda vo veci úpravy 
pohraničného styku — 41.

(°) Obchodná smluva medzi Slovenskom' a Ta- 
liansko-albániskou coloou úniou a dohoda o 
zriadení stálej smiešanej komisie — 43.

(°) Slovensko-maďarské dohe’a o upravení oh- 
čimni&kej právnej pomoci — 52.



VI.

(7) Slavo"sko-ncmccká dohoda o vzájomnom 
uznaoi rozhodnutí vo veciach rodinoo-práv- 
nych a vyhlásení za mŕtveho — 92.

(*)  Slovensko-nemecká dohoda o vecných uľah
čeniach v malom pohraničnom styku 93.

(n) Slovensko-nemecká dohoda o vzájomnej pod
pore a právnej pomoci v colných trestných 
veciach — 95.

(K'J Pristúpenie Slovenska k svetovému pošto
vému dohovoru a k dohodám uzavretým v 
Buenos Aires — 119.

(l1) Slovensko-nemecká smluva o stíhaní — 150.
(l-j Slovensko-maďarské dohoda o platbách sú

visiacich $ niektorými pozemkovo-polilický- 
mi opatreniami, ktoré 6a už previedly alebo 
ešte prevedú — 155.

p9) Slovensko-maďarské dohodnutie o zmene 
níek‘orých termínov určených v dohode o 
platbách súvisiacich s niektorými pozemko- 
vc-oolitickými opatreniami klc.-é sa už pre
viedly alebo sa ešte prevedú — 156.

(n) Slovensko-nemecká dohoda o usporiadaní 
práv a povinností) ktoré vyplývajú z podpo
ry Glavbcného ruchu bývalou Česko-sloven- 
skou republikou — 158.

(15) Slovensko-nemecké dohodnutie o vzájom
nosti diplomatických a konzulárnych oslobo
deniach v odbore fínarčaom — 169.

(ir) Slovensko-nemecká smluva o urovnaní tu
zemského a cudzozemského zdanenia, najmä 
o zavedení dvojitého zdanenia v odbore 
priamych daní — 191.

(1T) Slovensko-nemecká smluva o právnej ochra
ne a právnej pomoci v daňových veciach 
- 192.

;it) Slovensko-bulharská obchodná dohoda — 
193.

(IS) S’.ovensko-maďarská smluva o úprave vydá
vania a právnej pomoci v trestných veciach 
— 221.

(• I Slovensko-Knska obchodná a plavebná smlu
va — 239.

Mená a priezviská — 31.
Mena:

P) Stiahnutie a výdaj tisíckorunových bankoviek 
— 161.

P) Vydávanie slovenských dvadsathalierových 
minci — 228.

(3) Vydávanie nových a stiahnutie starých päť- 
halierových mincí — 230.

Miery — váhy a iné meracie prístroje — určenie 
poplatkov za ciachovanie <— 185.

Mimoriadna dan — postihujúca dividendy a úroky 
z niektorých cenných papierov pevne zúro- 
čiteľných — 256.

Mince — viď „Mena“.
Minister financií — splnomocnenie na plnenie 

medzištátnych záväzkov z plalobého styku 
slovensko-nemeckého — 219.

Ministerstvo hospodárstva — podriadenie Ústred
ného hospodárskeho úradu — 122.

Mliekársky syndikát — vid „Syndikáty".

Mlynské výrobky a obili« — úprava hospodáre
nia — 99.

Motorové vozidlá — daňové úľavy — predĺženie 
lehoty — 1”

Motory spaľovacie a výbušné — povinnoisť pri
spôsobiť na prevádzku náhradnými pohonný
mi hmotami — 181.

Mzdy (platy):
j1) Mzdy (platy) a pracovné podmienky počas 

brannej pohotovosti štátu — 21.
(2) Zrušenie zákazu výplat miezd (platov) v so

botu — 144.
Náčelníci — sociálni v súkromných podnikoch — 

247.
Nájomníci — zákon o ochrane — 44, 184.
Najvyšší kontrolný dvor — 110.
Najvyšší úrad pre zásobovanie — 100, 103.
Nákupy — mimoriadné imvestičaé nákupy štátu 

— 48.
Nástupné termíny — vid ‚‚Vojsko",
Nátronová (sulfátová) celulóza — dočasné snížende 

cla — 46.
Nedeľný pokoj — výnimky — 126.

Nemecká ríša:
í1) Slovenská republika a maďarské kráľovstvo 

— privilegovaná železničná peázna preprava 
cez Engexau — 2.

(2) Slovensko-nemecká obchodná smluva — 6.
(’) Slovensko-memecká dohoda vo veciach po- 

zostalostných — 38.
(4) Slovensko-nemecká dohoda o vzájnrnnicm 

uznaní rozhodnutí- vo veciach rodinných a 
vyhlásení za mŕtveho — 92.

(c) Slovensko-nemecká dohodao vecných uľah
čeniach v malom pohraničnom styku — 93.

(°) Vnútroštátna účinnosť a vykonanie dohody 
medzí Slovenskou republikou a Nemeckou 
ríšou o vzájomnej podpore a právnej pomoci 
v colných veciach trestných — 95, 97.

(T) Vnútroštátna účinnosť smluvy medzi Sloven
skou republikou a Nemeckou ríšou o stíhaní 
— 142.

P) Slovensko-nemecká smluva o stíhaní —150.
(°) Slovensko-nemecká dohoda o usporiadaní 

práv a povinností, ktoré vyplývajú z pod
pory stavebného ruchu bývalou Česko-slo
venskou republikou — 158.

(10) Slovensko-nemecké dohodnutie o vzájom
ností v diplomatických a konzulárnych oslo
bodeniach v odbore íínainônom — 169.

(u) Slovensko-nemecká smluva o urovnaní tu
zemského a cudzozemského zdanenia, najmä 
o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore

* priamych daní — 191.
|(x¾) Slovensko-nemecká smluva ío právnej 

•ochrane a právnej pomoci v daňových ve
ciach — 192.

(l>) Nemecko-slovenský clearing — sberné mie
sta — 231.

(14) Náhrada škôd, spôsobených príslušníkmi 
nemeckej brannej moci — 132.

(in) Splnomocnenie nťnístra financií na plnenie 
medzištátnych záväzkov z platobného styku 
slovensko-nemeckého — 219.

Nemoce z povolania — odškodnenie — 33,
Nemocenské poistenie — vid „Poistenie".
Nitra — zrušenie štátneho policajného úradu — 

124.
Nórsko — platobný styk — 213.



vn.
Obce:

_ í1) Územná zmeny obcí — .115.
(2) Susedná obce podlá zmenkového a Šekové

ho zákona — 170.
'Občianska právna pomoc — Slovensko-madarská 

dohoda o upravení — 52.
'Obchodné miestnosti — otváracie a zatváracie ho

diny — 117.

(Obilie;
P) Prirážky k colným sadzbám na niektoré 

druhy obilia — 64.
.p) Úprava hospodárenia s obilím a mlynskými 

výrobkami — 99.
Obhajcovia — o osobitnom sozname obhajcov 

— 50.
Obchodné smluvy — vi'ď „Medzinárodné smluvy”, 
Obilniny — a poľnohospodárska pôda — povinné 

obrábanie a pestovanie — 42.

Obmedzenie $ • í
(x) Obmedzenie platových nárokov zo štát

nych alebo iných verejných prostriedkov 
— 102.

(2) Obmedzenie prevádzania stavieb — 127.
(3) Obmedzenie Židov pri osvojení — 138.
(■*)  Obmedzenia, v živnostenskom a inom zárob

kovom podnikaní — 34.
(•'») Obmedlzenie dražieb — 140«

Obžalobný senát — zmena — 253.
Obytné domy — zákaz búrania — 111.
Odborná škola — vid „Školstvo".
Odev — civilných Štátnych zamestnancov — zme

na — 30.
Odškodnenie — pri nemociach z povolania —. 33. 
Odúčtovňa — určenie podlá zmenkového a šeko

vého zákona — 61.
■Odznaky — viď „Čestné odznaky“.

Ochrana:
(’) Ochraina vynálezov, známok a vzoriek — 

niektoré mimoriadiaé opatrenia — 17 146, 
244.

(2) Ochrana kolíkov poštových a iných známok, 
cenín a značiek — 23.

P) Ochrana nájomníkov — 44, 184.
(■*)  Predĺženie lehôt podlá zákona o niektorých 

opatreniach na ochranu známok — 241.

•Okresné úrady:
í1) Spln omočil e disponoval povozmi svojho 

okresu — 28.
(3) Zriadenie okresného úradu vo Vyšnom Svid

níku — 107.

■•Opravy;
í1) Opravy domov — 26.
p) Opravy tlačových chýb vzniklých pri vy

hlasovaní právnych predpisov v Sloven
skom zákonníku — 55, 162, 263.

Organizácia*
P) Organizácia policajnej správy a služby a 

niektoré iné opatrenia v odbore vnútornej 
správy — predĺženie phaltnoSLi niektorých 
ustanovení vl. nár. — 104, 149.

P) Orgainizácia súdov, úradov verejnej obža- 
loby a súdnej správy — 112, 113.

Osoby vojenské a osoby vykonávajúce pracov
nú povinnosť alebo pracovnú službu — so
ciálne poistenie — 211.

Osobitné podmienky — pre ustanovenie úradníc
kym čakateľom alebo úradníkom a pre po
výšenie úradníka v jednotlivých úradníckych 
kategóriách a služobných odboroch — 182.

Osobitný rezervný fond a povinná zásoba štátnych 
pôžičiek — 82.

Osvojenie Židov — obmedzenie — 138.
Ovocie a lesné plodiny — úprava hospodárenia 

— 53.
Pálenky a výrobky z nich —* paušalizovanie dane 

z obratu — 77.
Palníky elektrické — dočasné zrušenie cla — 105.
Pamätné dni a sviatky — zmena zákona — 58.
Pamätné odznaky — viď „Vyznamenania".

Paušalizovanie:'
í1) dane z obratu a prepychovej u poľnoho

spodárov — 59.
p) dane z obratu a liehu a niektorých výrob

kov z liehu — 76.
(’) dane u ušľachtilých páleniek a výrobkov 

z nich — 77.
Peniaze — viď „Mena’.
Penzisti — pracovná povinnosf — 13.
Peňažné ústavy;

í1) Zrušenie prechodného obmedzenia výplat 
vkladov v peňažných ústavoch (podnikoch) 

/ — 62.
p) Úprava pomerov súvisiacich s koncentráciou 

peňažných ústavov a o podpore peňažníctva 
— 204.

P) Zaistenie pohľadávok voči filiálkam cudzo
zemských peňažných ústavov — 153.

Pivo — prirážka všeobecnej dane nápojovej, dáv
ky zo šumivého vína a dani z piva — 79.

Platobný styk:
í1) s Gréckom — 4.
(2) s Maďarským kráľovstvom — 86.
(3) s Nórskom — 213.

Platové nároky — zo štátnych alebo iných verej
ných prosibriedkov — obmedzenie — 102.

Platy:
í1) Obmedzenie platových nárokov zo štátnych 

alebo iných verejných prostriedkov — 102.
(-) Platy (mzdy) — zrušenie zákazu výplat v so

botu — 144.
(3) Odpočivné a zaopatrovacie platy štátnych 

baníkov — 148.
(4) Zmena zákona o služobnom pomere štátnych 

úradníkov a zriadencov a zákon platový 
— 154.

(5) Úprava platov za brannej pohotovosti — 21. 
Podbrezová — vládne nariadenie, ktorým sa vy

konávajú niektoré ustanovenia zákona g. 
142/1941 SI. z. — 137.

Podniky — sociálni náčelníci v podnikoch — 247.
Podkovy konské —* dočasné sniženie cla — 66.
Podpora:

(>) Podpora na zvýšenie poľnohospodárskej vý
roby — 49.

(2) Úprava pomerov súvisiacich s koncentráciou 
peňažných ústavov a podpora peňažníctva. 
— 204.



Vili.

Pohľadávky:
I1) Pohľadávky voči filiálkam cudzozemských 

peňažných ústavov — zaistenie uspokojenia 
— 153.

(:) Pohľadávky proti bývalému Česko-sloven- 
skcnľu štátu, prerušenie sporov pre tieto po
hľadávky a zastupovanie eráru — 260.

Poistenie súkromnoprávne:
Minimálne prémie v životnom poistení — 222«

Poistenie verejnoprávne:
P) Poistenie priemyselných a obchodných za- 

mcetnaacov pre prípad nemoci a úrazu •— 
zmena ustanovenia — 109«

(:) Provizae poletenie — zmena a doplnenie 
ciieklorých právnych predfisov — 147.

P) Sociálne poistenie niektorých osôb vojen
ských a osôb vykonávajúcich pracovnú po- 
vinnost alebo vojenskú službu — 211.

(*)  Zapoôitaleľnosf draho Iných prídavkov nie
ktorým súkromným zamestnancom do pen
zijného základu — 217.

(5) Odškodnenie pri nemociach z povolania 
— 33.

(c) Zaopatrenie štátnych baníkov — 148, 242.
(') Jednofázová výpomoc dôchodcom Penzij

ného ústavu — 164.
p) Jednofázová výpomoc dôchodcom Robotníc

kej sociálnej poisľovne — 165.
P) Jednorazová výpomoc dôchodcom úrazové

ho poistenia — 202.
(10J Prenesenie pósobncôti Hlavného banského 

rozhodčieho súdu na, Hlavný súd v Bratisla
ve — 209.

P1) Súdnictvo v poistení baníkov — 235.
H Zmena a doplnok správnych predpisov o or

ganizácii nositeľov verejnoprávneho poiste
nia — 236.

P’) Zmena a doplnok právnych predpisov O ro
botníckom sociálnom poistení — 237, 

Poisťovne — zmena ustanovení týkajúcich sa po
isťovne „Star” — 251.

Poľnohospodári — paušalizovanie dane z obratu 
na rok 1941 — 59.

Policajná služba — organizácia — 104, 149.
Policajné úrady — vid „Úrady".
Poľnohospodárske nehnuteľností Židmi obhoSpodá- 

rované — zabezpečenie hospodárenia — 
108, 195.

Poľnohospodárska pôda:
(*)  psivmné obrábanie a povinné pestovanie 

obilnín — 42.
p) Povinnost riadne obrábal — 203.

Poľnohospodárska výroba — podpora na zvýše
nie — 49.

Pokladničné poukážky — vydané na plnenie zá
väzkov z platobného styku slovensko-ne
meckého — 224.

Pokračovanie — pred úradmi a pred Najvyšším 
správnym súdom vo veciach niektorých 
Židov — 208.

Pomocnice:
t1) Pomocnice v domácnostiach — zrušenie 

nariadenia — 114.
(•) Pôrcdné □omoccu.ce — vzdelanie a výcvik 

— 259.

Poplatky:
l1) Zmena a doplnok niektorých právnych pred

pisov o poplatkoch — 14.
p) Zmenkový pciplalok — 15.
(’) Srážkctvé poplatky — 65.
(4) Poplatky za ciachovanie mier a váh — 185«.
P) Kartélový poplatok — 225.
p] Poplatkové oslobodenie Slovenskej národnej, 

banky a komunálnych pôžičiek — 233,
(■) Zmena a doplnenia niektorých právnych» 

predpisov o poplatkoch — 261.
p) Účtenky — 40.

Pôrodné p°nPcnice — vzdelamde a výcvik — 259..
Poslucháči vysokých škôl technických — predĺže

nia platnosti o povinnom zamestnávaní po
čas prázdnin — 94.

Pôsobnosť Hlavného banského rozhodčieho súdu*  
— prenesenie na Hlavný súd v Braitáslave 
— 209.

Poštové známky, značky a ceniny — 23«
Povozy — splnomocnenie okresných úradov dis

ponovať nimi — 28.
Pôžičky:

f1) Najvyššie prípustné úrokové sadzby a vkla
dov na bežné účty — 47.

(2) Povinná zásoba štátnych pôžičiek — 82.
(a) Poplatkové oslobodenie Slovenskej národnej, 

banky a komunálnych pôžičiek — 233.
Pracovná povinnosť:

f1) penzistov — 13.
(2) za brannej pohotovostí štátu — 45,
(3) počas žatvy a mlatby a o výnimkách z ne

deľného pokoja — splnomocnenie obecných, 
(obvodných) notárskych úrade// ukladať 
pracovnú povinnosť — 126»

Pramene liečivé a minerálne — využitie na ciele 
verejného zdravotníctva — 252.

Právna ochrana a právna pomoc v daňových ve
ciach — slovensko-Tciemecká smluva— 192.

Právne pomery v podniku Krompas¾é závody na 
meď úč. spoL — úprava — 19.

Prémie — minimálne v životnom poistení — 222,
Prenájom — zmena zálkona v hlásení niektorých • 

živnostenských miestností — 69.
Prepychové predmety a výkony — doplnok k so

znamu — 9, 250.
Preukazy — (legitimácie) zameirtnanecké — 188.
Prezenčná služba — nástupný termín v roku 1942' 

— 166.
Priadza z umelého hodvábu — dočasné sníženie- 

colnej sadzby — 3, 60.
PrbiuCv rad, Slovenského kríža a mederly Slo

venského kríža — zmena a doplnenie vlád
neho nariadenia o založení — 25, 240.

Priestupky — stíhanie a trestanie podľa niektorýchí 
právnych predpisov o cenách a zásobovaní 
obyvateľstva — 51,

Priezviská a mená — 31,
Prirážky:

P) Prirážky k všeobecnej dani nápojovej, dáv
ke zo šumivého vína a daná z piva — 79.

(3) Drahotoé prirážky a príplatok k dôchodkom, 
vojenských poškodeacov — 145.



IX.

Príročie;

(*)  Príročie" pre pohľadávky vzniklé prechodom 
židovského majetku na Uát — 206, 258.

[2) Prlroči'e pre pohľadávky proti bývalému 
Ceisko-blovenskéinu štátu, prerušenie sporov 
pre tieto pohľadávky a zastupovanie eráru 
— 260.

Príslušníci nemeckej brannej mocí — náhrada ško
dy spôsobenej na území Slovenskej republiky 
— 132.

Provízne poistenie — zmenia a doplnenie niekto
rých právnych predpisov — 147.

Rad kniežaťa Pribinu. Slovenského kríza a medaila 
Slovenského kríža — 25, 240.

Reálka štátna vojenská v B. Bystrici — zriadenie 
— 183.

Revízia — živnostenských oprávnení — 249.
Rezervný fond — o povinnej .zásobe štátnych pô

žičiek a o osobitnom reizervnom fonde —- 82.
Robotnícka sociálna poisťovňa — poskytnutie jed- 

norázovej výpomoci svojim dôchodcom — 
165.

Rodinné prídavky — Fond pre spravovanie — 159.
Roľnícka komora — 130, 190, 194.
Rovnošata diplomatická — zamestnancov Mini

sterstva zahraničných vecí — 179.
Rozpočet štátny — na rok 1942 — 1, 27.
Sadzobník za úradné výkony vo veciach správ

nych — určenie — 63.
■Sdruženie vysokoškolského študentstva — 78.
Sídlo — a vzájomný vzťah vojenských doplftova*  

cích úradov a doplňovacích úradov verej
nej správy vnútornej — 175,

Síran amonný — dočasné zrušenie cla — 39, 168*  
262.

Skúšky:
P) Skúšky uchádzačov civilného inžinierstva 

— 37.
F) Jednotná sudcovská a advokátska skúška 

— 186, 216.
Slovenská akadémia vied a umení —• 135.
Slovenská krajina — likvidácia administratívnych 

záväzkov bývalej Slovenskej krajiny — 257.

Slovenská národná banka — poplatkové oslo- 
bodneie — 233.

Slovenská pracovná služba — 36. -
Slovenská pracujúca pospolitosť — 70.
Služobný odev civilných štátnych zamestnancov — 

zmena prílohy k vl. nár. — 30.
Sociálne poistenie — vid „Poistenie".
Sociálni náčelníci v súkromných podnikoch — 247.
Sociálny ústav Hlinkovej slovenskej ľudovej stra

ny — 80.
Sociálny ústav pri Deutsche Partei — 81.

Splnomocnenie:
(*)  Splnomocnenie (obvodných) notárskych úra

dov ukladať pracovnú povinnosť počas žat
vy a mlatby a o výnimke z nedeľného po
koja — 126.

(a) Splnomocnenie ministra financií na plnenie 
medzištátnych záväzkov z platobného styku 
sloveflisko-nemeckého — 219.

Spoločenstvá živnostenské — vid „Živnosti".

Správne a dozorné rady — účaslinných spoločno
stí a družstevných sväzov — 24.

Srážkové poplatky — 65.
Stabilizačné bilancie — zmena zákona a zmena a 

doplnenie právnych predpisov o poplatkoch 
261.

Star poisťovňa — zmena právnych predpisov — 
251.

Stavby — obmedzenie prevádzania — 127.
Stavebné oceľové pletivo — dočasné sniženie cla 

— 196.
Stavebný ruch:

í1) Zmena zákona a niektorých u»tanoveai 
zákonov o «stavebnom ruchu — 133.

(2) Dohoda medzi Slovenskou republikou a Ne
meckou ríšou a usporiadaní práv a povin
ností, ktoré vyplývajú z podpory stavebné
ho ruchu bývalou Cesko-slovenskou repu- 
blikou — 158.

Strana — Hlinkova slovenská ľudová strana —215.
Stroje hospodárske — dočasné sniženie colnej 

sadzby — 8.
Sudcovia —* jednotná sudcovská a advokátska 

skúška — 186, 216.

Súdy;
p) O pôsobností krajských súdov jre .trestné 

čkiy na ochranu štátu za brannej pohoto
vosti štátu a osobitný soznam obhájcov a 
iné opatrenia v trestnom práve — 50.

(2) Úrady verejnej obžaloby a súdnej správy a 
súdy — organizácia — 112, 113, 226.

(3) Jednotná sudcovská advokátska skúška — 
186, 216.

(4) Prenesenie pôsobností Hlavného banského 
rozhodčieho súdu na Hlavný súd v Brati
slave — 209.

* (°) Zmena právnych predpisov o súdnictve v 
sociálnom poistení baníkov — 235.

Súkromne podniky —■ sociálni náčelníci v súkrom
ných podnikoch — 247.

Susedné obce — určenie podľa zmenkového a še
kového zákona — 170.

Sústavná elektrizácia — zákon o napomáhaní — 
12.

Svetový poštový dohovor — pristúpenie Sloven
skej republiky k dohodám uzavretým v Bue
nos Aires — 119.

Sväz mliekarní — usmernenie činnosti — 173.
Sviatky a pamätné dni — zmena zákona — 58.

Syndikáty:
t1) mliekársky — 173.
(•) bryndziansky — 176.

škoda — spôsobená príslušníkmi nemeckej bran
nej moci na území Slovenskej republiky — 
náhrada — 132.

Školstvo:
(i) Sdruženie vysokoškolského študentstva — 

78.
(2) Vyhlásenie vysvedčenia na odchod Odbor

nej školy pre ženské povolanie v Prievidzi 
a v Trnave za náhradný preukaz spôsobi
losti — 83, 200.

(a) Školské štatistické tlačivá — 87.
(4) Zriadenie vyššej vojenskej reálky v B. By

strici — 183.
p) Deutsche Studentenschaft — 98.
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štát — zastupovanie eráru — 260.

Štatistika;
(*)  Školské Štatistické tlačivá — 87.
p) Štatistika vnútorného obchodu — 106.

Štátna slovenská vojenská reálka — zriadenie v 
B. Bystrici — 183.

Štátna alebo iné verejné prostriedky — zmena 
vládneho nariadenia, ktorým sa vykonáva 
zákon o obmedzení — 102.

Štátne pôžičky — povinná zásoba a osobitný re
zervný fond — 82.

Štátny diagobsticko-veterinárny ústav — organi
zácia a pôsobnosť — 229.

Štátny policajný úrad:

(*)  Nitra — zrušenie — 124.
V‘) Zvolen — zrušenie 125.

štátny pozemkový úrad — aneny šidiel úradovni 
— 198, 199.

štátni a iní verejní zamestanci — viď „Zamest
nanci štátni a verejnC.

Štátny zdravotný ústav — oprávnenie požadovať 
poplatky — 218.

Štepenie proti záškrtu — 71.
ťaTiansko—albánska colná unia — obchodná smlu

va — 43.
Technici — poslucháči vysokých škôl technických 

— predĺženie platnosti nariadenia o povin
nom zamestnávaní počas prázdnin — 94.

Tlačivá — školské štatistické — 87.
Tlačové chyby — vzniklé pri vyhlasovaní práv

nych predp¼ov v Slovenskom zákonníku. — 
oprava — 55, 162, 263.

Tovar — predaj tovaru za jednotné ceny — 248.
Tovarový platobný styk s Maďarskom — 86.»
Trestné okresy daňové —* vyhláška o zriadení 

— 57.
Trestný poriadok — zmena ustanovení v obžalob- 

nom senáte — 253.
Tresty zvýšené — 50, 51, 91.
Trnava — Odborná Škola pre ženské povolanie — 

vyhlásenie vysvedčenia na odchod za ná
hradný preukaz spôsobilosti — 200,

Účastinné spoločností — členstvo v správnych a 
dozorných radách účastinných spoločností a 
družstevných sväzov — 24.

Účlenky — 40.
Uchádzači o oprávnenie civilného inžinierstva —• 

zkúšky a skúšobné komisie — 37.
UTavy:

(*)  Bilančné úľavy pre ústavy a podniky, po
vinné verejne účtovať — 18.

p) Daňové úľavy na opravy domov — 26.
Umelý hodváb — dočasné sníženie všeobecnej col

nej sadzby — 60.
Úprava — pomerov súvisiacich s koncentráciou 

peňažných ústavov a podpora peňažníctva 
— 204.

Úrady;
f1) Úrady na ochranu živnostenského vlastníc

tva — 16.
Úrady známkujúce sudy — prenesenie pô

sobností na ciachové úrady — 96.
( ) Najvyšší úrad pre zásobovanie — 100, 103.

p) Zriadenie okrcrného úradu vo VyŠnonv 
Svidníku —1 107.

p) Najvyšší kontrolný dvor — 110.
(fl) Úrady verejnej obžaloby a súdnej správy — 

organizácia —. 112, 113.
(") Úrady verejnei obžaloby, súdov a súdlnej 

správy — uvedenie do účinnosti zákona o 
organizácii — 113.

(e) Podriadenie Ústredného hospodárskeho úra
du Ministerstvu hospodárstva — 122.

(9) Zrušenie štátneho policajného úradu v Ni
tre — 124.

<P°) Zrušenie štátneho policajného úradú vo*  
Zvolene — 125.

p1) Obnovenie účianos’ti vládneho nariadenfa 
Č. 51/1936 Sb. z. a n. — 149.

P2) Zmena sídla štátnej obvodovej úradovne 
pre pozemkovú reformu v Bratislave — 198*

(1S) Zmena sídlia štátnej obvodovej úradovne 
pre pozemkovú refoírinu v Spišskej Novej. 
Vsi — 199.

P4) Generálne finančné riaditeľstvo — zrušenie 
— 90.

P®) Ústredná štátnej bezpečnostnej služby — 
152.

Pn) Doplňovacie úrady — vzájomný vzťah— 175- 
Úradné výkony vo vedách správnych — určenie- 

sadzobníka — 63.
Úradníci — viď „Zamestnanci**.

Úradnícke kategórie;
(x) Úradnícke kategórie a úradnícke tituly — 

zmena vl. nár. — 32.
(2) Úradnícke kategórie a úradné tituly — do- 

p’lnenie vl. nár. — 180.

Úroky:
f1) Úroky z vkladov na bežných účtoch — 47.
(2) Úroky z niektorých cenných papierov — 

mimoriadna daň — 256.
Úrokové sadzby z vkladov na bežných účtoch — 

úprava najvyššie prípustných — 47,
Ústava — nemeckej ev. cinkvi v Slovenskej repu- 

bike — 174.
Ústav:

t1) Sociálny ústav Strany — 80,
(2) Štátny zdravotný ústav — oprávnenie po

žadoval poplatky — 218,
(•) Štátny diagnosrlicko-veterinárny ústav — cr- 

ganizáda a pôsobnosť — 229,
Ústavné zákony;

f1) Ústavný zákon o ústavnom senáte — 20, 
F) Ústavný zákon o vysťahovaní Židov — 68. 
(’) Najvyšší úrad .pre zásobovanie — 100.
(4) Najvyšší .kontrolný dvor — HO.

Ústavný senát — 20,

Ústredie:
p) Ústredie pre sociálnu starostlivosť pri Deu

tsche Partei — 81.
(2) Ústredie pre národné hospodárstvo pri Deu

tsche Partei — 131,
Ústredná štátnej bezpečnosti v Bratislave — zria

denie — 152,
Ústredný hospodársky úrad;

P) Podriadenie ÚHÚ Ministerstvu hospodárstva 
— 122.
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(2) Povinnosť uvoľňovať zamestnancov pre 
ÚHÚ — 163.

Váhy — poplatky za ciachovanie — 185*
Veľkostatky — prechodný dozor a vnútená sprá

va — 245.
Verejné notárstvo — dočasná úprava — 201, 238.
Verejné dražby —. dočasné obmedzenie konania 

— 140.
Verejné knihy — úprava verejných kníh, prevza

tých od cudzích súdov — 234.
Verejné zdravotníctvo — využitie lúčivých a mi

nerálnych prameňov na ciele verejného 
zdravotníctva — 252.

Veteriárny a diagnostický ústav — 229.
Víno šumivé — dávka 79.

Vklady:
í1) Vklady na bežných účtoch — úprava naj

vyšších prípustných úrokových sadzieb — 
47.

(2) Výplaty vkladov v peňažných ústavoch 
(podnikoch) — 62.

Vojenskí poškodenú — drahotná prirážka — 145.

Vojsko:
f1) Vojenskí a žandárski dôstojníci — služobné 

kategórie — 32.
(2) Zvýšenie drahotnej prirážky z príplatku dô

chodkom vojenských poškodencov — 145.
(s) Vojenské osoby v činnej službe a ich prí

buzní — odklad exekúcie — 134.
(4) Vojenskí dôstojníci — zmena a doplnenie 

vl. nár. o služobných kategóriách — 160.
(5) Ná»ľdupné termíny do prezenčnej služby r. 

1942 — 166.
(e) Vojenské doplňovacie úrady a doplňovacie 

úrady verejnej správy vnútornej — sídla a 
vzájomný vzťah — 175.

(") Štátna slovenská vojenská reálka v B. By
strici — zriadenie — 183.

(8) Sociálne poistenie niektorých osôb vojen
ských a osôb vykonávajúcich vojenskú ale
bo pracovnú službu — 211.

(°) Vojenské vyznamenania a pamätné odznaky 
— 220.

Vozidlá — kontrola vozidiel na hranici mesta Bra
tislavy — 128.

Vynálezy:
p) Niektoré mimoriadne opatrenia v obore 

ochrany vynálezov, známok a vzorkov — 
17, 244.

(2) Niektoré opatrenia na ochranu vynálezov 
— 146.

Výplaty (mzdy) — zrušenie zákazu vyplácať v so
botu — 144.

Výroba poľnohospodráska — podpora a zvýšenie 
— 48.

Vysvedčenie — na odchod z Odbornej ŠkoPy pre 
ženské povolanie v Prievidzi a v Trnave — 
vyhlásenie za náhradný preukaz ßpôsobi- 
Icsti — 83, 200.

Vyšný Svidník — zriadenie Okresného úradu — 
107.

Vývoz a dovoz — úprava — 116.
Vyznamenania vojenské a pamätné odznaky — 

220, 240.
Vzorky — ochrana vzoriek — 17, 244. x

Zamestnanú súkromní:
P) Priemyselní a obchodní zamestnanej — zme

na ustanovení o poistení pre prípad nemoci 
a úrazu — 109.

p) Započítanie drahotných prídavkov do pen
zijného základu — 217.

Zamestnanecké preukazy — 188.

Zamestnanú štátni a iní verejní:
p) Úradnícke kategórie a úradné tituly, pod

mienky pre ustanovenie úradníckym čakate
ľom alebo úradník-m a pre povýšenie úrad
níka v jednotlivých úradníckych kategóriách 
a služobných oboroch, služobné kategórie 
vojen-stkých a žandársky ch dôstojníkov, 
úprava platov a služobných pomerov za
mestnancov Slovenských železníc — 32.

p) Zmena a doplnenie niektorých právnych 
. predpisov p štátnych zamestnancoch — 54*

P) Služobný odev civilných štátnych zamest
nancov — zmena — 30.

(4) Pracovná povinnosť penzistov — 13.
P) Drahotný prídavok a zmena niektorých usta

novení o úsporných opatreniach personál
nych — 129, 232,

P) Zmena zákona o služobnom pomere štát
nych úradníkov a zriadencov a zákon pla
tový — 154.

P) Úprava platov a niektorých služobných po
merov zamestnancov Slovenských železníc 
— 171.

(7) Diplomatická rovnošata ^mRdnancnv Mi
nisterstva zahraničných vecí — 179.

p) Úradnícke kategórie a úradné tituly, pod
mienky pre ustanovenie úradníckym čakate
ľom alebo úradníkom a pre povýšenie úrad
níka v jednotlivých úradníckych kategóriách 
a služobných oboroch — 180, 182.

(°) Drahotný prídavok a jednorázová vianočná 
výpomoc štátnym zamestnancom — 232.

(10) Služobné kategórie vojenských dôstojníkov 
— 160.

Zásobovanie:
t1) Priestupky — 51.
p) Zásobovací úrad — 100, 103.

Zárobkové podnikanie — dočasné obmedzenie 
v živnostenskom a inom zárobkovom pod
nikaní — 34.

Záškrt — štepenie proti záškrtu — 71.
Zbraň — neoprávnená držba za brannej pohoto

vosti štátu — prísnejšie trestanie — 91.
Zdravotný ústav — o výkonoch, za ktoré Štátny 

zdravotný sociálny ústav oprávnený poža
dovať poplatky — 218.

Zmena a doplnenie niektorých právnych predpisov 
o poplatkoch — 14.

Zmenkoprávne lehoty:
p) Predĺženie zmenkoprávnych lehôt — 120, 

227.
.(-) Prechodná úprava niektorých zmenko

právnych lehôt — 121, 255.
Zmenkový poplatok — 15.

Zmenkový a šekový zákon:
(x) Určenie odúčtovne podľa tohto zákona — 

61.
(2) Určenie susedných obcí podľa zmenkového 

a šekového zákona — 170,
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Značky — ochrana kolkov, poštových a iných 
známok, cenín a značiek — 23.

Známky:
('J Mimoriadne opatrenia v ohore ochrany vy

nálezov, známok a vzoriek — 17, 244.
(:) Ochrana kolkov, poštových a iných známok, 

cenín a značiek — 23.
(•) Predĺženie lehôt podľa zákona o niektorých 

opatreniach na ochranu známok — 241.
Zvieratá — zabíjanie a povinné sbieranie žliaz 

a vnútornou sekréciou — 178.
Zvolen — zrušenie štátneho policajného úradu — 

125.
Žandári — služobné kategórie žandárskych dôstoj

níkov — 32.
Železnice:

(*)  Úprava platových služobných pomerov za
mestnancov Slovenských štátnych železníc 
— 32.

p) Železničný prepravný poriadok — čiastočná 
zmena — 123.

Židia:
(') Vystatovanie Židov — 68, 118.
(2) Zabezpečenie hospodárenia na poľnohospo

dárskych nehnuteľnostiach Židmi obhospodá- 
rovaných — 108, 195.

P) Obmedzenie Židov pri osvojení — 138,
P) Zaistenie ďalších hodnôt na úhradu mimo

riadnej dávky zo židovského majetku — 
139.

(’J Oprava niektorých otázok majetku Židov 
prepadlého v prospech štátu — 151.

p) Ustanovenie kurátora pre 'likvidovanie ad
vokátskej kancelárie advokáta Žida — 205.

(’) Príročie pre pohľadávky a nároky voči štá
tu, vzniklé prechodom židovského majetku 
na štát — 206, 258.

p) Zastavenie pokračovania pred úradmi a 
pred Najvyšším správnym súdom vo veciach 
niektorých Židov — 208.

Živnosti:
j1) Úrad na ochranu živnostenského Vlastníc

tva — 16.
(2) Živnostenské a iné zárobkové podnikanie — 

dočasné obmedzenie — 34,
P) Zmena zákona o hlásení a nútenom pre

nájme niektorých živnostenských miestnosti 
— 69.

P) Mimoriadne zásahy do oprávnení hostin
ských a výôapníckych živnosti — 243.

P) Živnostenské spoločenstvá (grémiá) a ich 
sväzy — mimoriadné zásahy do vedenia — 
246.

(°) Revízia živnostenských oprávnení — 249.
(7) Náhradný preukaz spôsobilosti, vysvedčenia 

odbornej školy pre ženské povolania v Prie
vidzi a v Trnave — 83, 200.

P) Otváracie a zatváracie hodiny obchodných 
miestností — 117.

Životné poistenie — minimálne prémie v životnom 
poistení — 222.

Žľazy — vnútornou sekréciou zo zabíjaných zvie
ral — povinné sbieranie — 178.
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1.
Finančný zákon 

Slovenskej republiky 
zo dňa 19. decembra 1941, 
ktorým sa určuje štátny rozpočet 

na rok 1942.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

ČASŤ PRVÁ.

Článok I.
V prílohe A štátneho rozpočtu na rok 

1942 určujú sa výdavky vlastnej štátnej 
správy (rozpočtová skupina . I.) sumou 
2.387,961.476 Ks a príjmy toho istého roz
počtu sumou 2.187.286.542 Ks.

Článok II.
p) Štátne podniky (rozpočtová skupina 

II.), pre ktoré platí zákon č. 404/1922 Sb. 
z. a n., hradia zo svojich ťažieb ako nákla
dy prevádzkové, tak aj náklady investičné, 
nakoľko nie je týmto zákonom alebo štát
nym rozpočtom inak určené. '

(=) Zisk, ktorý podniky majú odviesť 
do štátnej pokladnice, určuje sa sumou 
169,745.482 Ks.

(:l) Slovenské železnice a Slovenská po
šta okrem toho uhradia aj potrebu svojho 
najvyššieho správneho úradu (Ministerstvo 
dopravy a verejných prác), 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 vý
šky 54,800.000 Ks.

(5) V štátnych podnikoch môžu sa vý
davky, určené na pravé investície, použiť 
len na ciele uvedené v ich rozpočtoch a 
najviac sumami, určenými pre ten ktorý 
cieľ. Zmeny sú prípustné len v hraniciach 
celkovej sumy, v rozpočte podniku na tie
to investície určenej, a za podmienok § 10 
zákona č. 186/1939 SI. z. Za tých istých 
podmienok môže sa výnimočne prekročiť 
suma určená na pravé investície, ak pre

kročenie je zaokryté príspevkami, s ktorý
mi sa v štátnom rozpočte nepočíta, alebo 
ak sa prekročenie zaokryje prostriedkami 
utŕženými za predané nehnuteľnosti v štát
nych podnikoch. Ináč vyššie náklady na 
pravé investície vyžadujú súhlas Snemu 
Slovenskej republiky.

(°) 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 medzi ťažbami a nákladmi sú 
prípustné len v dohode s ministrom finan
cií a musia byť splatené najneskôr do kon
ca februára 1943.

Článok III.

j1) Podľa b. č. 2 prílohy D zákona č. 
190/1939 SI. z. zaisťujú sa v štátnom roz
počte na rok 1942 (všeobecná pokladničná 
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 príspevku 
podľa § 10, ods. 2, písní, 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 2,962.300 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 § 10, 
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 podľa § 10, 
ods. 3 zákonov č. 77/1927 a 169/1930 Sb. 
z. a n. v sume 9,100.000 Ks.

(2) Pomocnému fondu pre úpravu dlhov 
okresov a obcí, zriadenému podľa čl. III. 
zákona č. 69/1935 Sb. z. a n., z výnosu da
ne dôchodkovej a dane z obratu a prepy
chovej podľa § 10, ods. 6, písm. aj a b) 
zákona č. 77/1927 Sb. z. a n. v znení vy-

Cena 25__ Ks.
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1941 SI. z. po odpočítaní nákladov s jej 
vyberaním použijú sa

a) na úhradu výdavkov vyplývajúcich 
z brannej pohotovosti štátu,

b) na úhradu výdavkov spojených so 
zabezpečením výživy obyvateľstva, so zá
sobovaním a s vyrovnaním cenovej hladi
ny a .

c) na uhradenie schodku vlastnej štát
nej správy.
O použití platieb na úhradu výdavkov 
podľa písní, a) a b) rozhodne v každom 
prípade vláda. O použití týchto platieb 
podáva vláda mesačne zprávy úspornému 
a kontrolnému výboru Snemu.

Článok VIII.

Prostriedky povolené na výdavky vlast
nej štátnej správy možno použiť, ak tento 
zákon nestanoví iné (čl. XII. a čl. XVIII.), 
len do výšky a na ciele uvedené v prísluš
ných kapitolách, tituloch, paragrafoch a 
pododdeleniach pripojeného štátneho roz
počtu, a to ako sú uvedené oddelene pre 
potreby riadne a mimoriadne, osobné a 
vecné. Pritom môžu sa zadovážiť len nutné 
potreby štátnej správy v nevyhnutnom roz
sahu, a to najúčelnejšie a najhospodárnej
šie; výška nákladu určená vládou alebo v 
dohode s ministrom financií pre niektoré 
opatrenia (napr, stavby a iné práce) ne
smie sa bez ich súhlasu prekročiť.

Článok IX.

(') Prostriedky určené na riadne vý
davky možno použiť, ak nestanoví tento 
zákon inak (čl. XI.), na každý mesiac naj
viac 1/12 (jednou dvanástinou) celoročne 
rozpočítanej sumy. Výnimky, ak sú odô
vodnené, sú viazané na súhlas ministra fi
nancií.

(:) Toto ustanovenie sa nevzťahuje na 
výdavky splatné v dlhších ako mesačných 
lehotách, ktoré treba platiť podľa určených 
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 financi!.

Článok XI.

(’) Prostriedky určené na podporu a 
na plnenie podobných úloh, ku ktorým nie 
je štát právne zaviazaný (subvencie), mož-

hlásky č. 122/1935 Sb. z. a n. a vládnych I 
nariadení č. 69/1936 a 202/1936 Sb. z. a n. 
zaisťuje sa údel v sume 19,980.700 Ks. 
Čiastka, ktorá sa z tejto sumy nepoužije na 
dlhovú službu spojenú s úpravou dlhov fi
nančne slabých okresov a obcí, určuje sa 
podlá čl. 111., § 3, ods. 2 zákona č. 69/1935 
Sb. z. a n. na podporovanie vlastných mi
moriadnych investičných úloh obcí, najmä 
v odbore národného školstva.

(’) Náhradovému fondu, zriadenému 
podľa § 108 zákona o priamych daniach 
pri Zemedelskej rade, zaisťuje sa namiesto 
prídelu z výnosu 1.5% zvláštneho príspev
ku podľa § 109 zákona o priamych daniach 
údel v sume 858.500 Ks.

(4) Domová daň prideľuje sa podľa § 9 
zákona č. 77/1927 Sb. z. a n. obciam, ktoré 
v roku 1941 vyberaly viac ako 25O°/o obec
ných prirážok k priamym daniam; zvyšok 
výnosu domovej dane [§ 10, ods. 2, písní, 
a) zákona č. 77/1927 Sb. z. a n. v znení zá
konov č. 169'1930 a 69'1935 Sb. z. a n.] ná
leží štátu.

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

Článok IV.

Na úhradu platov učiteľov verejných 
neštátnych škôl národných určuje sa pred
davok 3.000.000 Ks.

Článok V.

Na podpory pre elektrizáciu vidieka 
zaisťuje sa v štátnom rozpočte 7,500.000 
Ks.

Článok VI.

K úhrade výdavkov na úrok, úmor a na 
správne potreby štátneho dlhu prispejú:

a) podniky sumou 87,975.754 Ks,
b) územná samospráva sumou 1,113.400 

Ks,
c) zvláštne pramene príjmové sumou 

1,023.900 Ks,
d) štátna správa sumou 113,504.946 Ks.

Článok VII. ■

P) Platby na dávku z majetku a z prí
rastku na majetku použijú sa na krytie vý
davkov vlastnej štátnej správy.

P) Platby na mimoriadnu dávku zo ži
dovského majetku podľa nariadenia č. 199/
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no vyplácať zásadne až v poslednom štvrť
roku rozpočtového roku a len po predchá
dzajúcom súhlase ministra financií. Vo vý
nimočných prípadoch minister financií mô
že svolif ku skoršej výplate.

(2) Na prísľub subvencii treba tiež pred 
chádzajúci súhlas ministra financií.

Článok XII.

f1) Ak ide o opatrenie nutnej potreby 
a ak niet pre ňu vôbec alebo dostatočných 
schválených prostriedkov, môže byť po
trebná suma, ak tento zákon nestanoví iné 
(čl. XVIII.), uhradená úsporami v rozpoč
te tej istej kapitoly za podmienok § 10 zá
kona č. 186/1939 SI. z,, pričom treba zvlášť 
skúmať, či zamýšľané opatrenie nutnej po
treby zodpovedá ustanoveniu článku VIII., 
druhej vety.

(2) Prostriedky povolené na vecné vý
davky nemožno použiť na hradenie výdav
kov preliminovaných ako osobné.

(3) Prostriedky povolené na úhradu 
osobných výdavkov podľa platových záko
nov a nariadení nemožno použiť na úhra
du iných výdavkov. Výnimočne možno za 
podmienok § 10 zákona č. 186/1939 SI. z. 
použiť tieto prostriedky na náhradné opa
trenia nutné k plneniu takých úloh, na aké 
boly tieto prostriedky povolené.

(4) Prostriedky povolené na mimopod- 
nikové potreby stavebné, uvedené v kapi
tole 11, titul 8, nemožno použiť na iné ciele.

(s) Prostriedky určené na investície 
vlastnej štátnej správy v investičnom roz
počte (príloha B, oddelenie 2) možno po
užiť len na ciele v tomto rozpočte uvede
né a .najviac sumami určenými' pre ten-kto
rý cieľ. Zmeny sú prípustné len v hrani
ciach celkovej sumy pre to-ktoré minister
stvo určenej a za podmienok § 10 zákona 
č. 186/1939 SI. z. Za tých istých podmienok 
môže sa výnimočne prekročiť suma určená 
na investície vlastnej štátnej správy, ak 
prekročenie sa zaokryje príspevkami, s 
ktorými sa v štátnom rozpočte neráta. 
Ináč vyššie náklady na investície vyžadujú 
súhlas Snemu. Na zadanie prác, ktorých 
náklad má sa hradiť z prostriedkov inve
stičných, treba si vopred vyžiadať súhlas 
ministra financií.

Článok XIII.

Výdavky, ktoré nemožno hradiť ani 
presunom podľa článku XII., ods. 1 až 3, 
vyžadujú súhlas Snemu.

Článok XIV.

Opatrenia, ktoré časove presahujú 
schválený rozpočet a vo svojich dôsledkoch 
zaťažujú alebo by mohly zaťažovať roz
počty budúce, vyžadujú okrem súhlasu mi
nistra financií aj súhlas úsporného a kon
trolného výboru Snemu. Toto ustanovenie 
sa nevzťahuje na opatrenia, ktoré sa robia 
v bežnom hospodárstve vykonávaním plat
ných zákonov alebo na základe splnomoc
nenia podľa nich.

Článok XV.

Minister financií sa splnomocňuje:
a) aby na hradenie prechodných schod

kov, vyplývajúcich z časovej neshody me
dzi príjmami a výdavkami, zadovážil pe
ňažné prostriedky prechodnými úvermi, 
ktoré musia byť splatené najneskôr do kon
ca februára 1943 a nesmú byť v nijakej for
me prolongované, ani novými úverovými 
operáciami hradené,

b) aby opatril úverovými operáciami 
sumu až do výšky 200,674.934 Ks, po
trebnú na krytie výdavkov vlastnej štátnej 
správy, neuhradených štátnymi príjmami, 

c) aby previedol potrebné úverové ope
rácie na prolongáciu, konverziu alebo za
platenie štátnych dlhov splatných v roku 
1942, včítajúc do toho aj výdavky, spojené 
s týmito úverovými operáciami,

d) aby zo štátnych prostriedkov pred
davkové vyplácal poukazy robotníkov, pra
cujúcich v Nemeckej ríši, zasielané cez slo- 
vensko-nemecký clearing v ríšskych mar
kách,

e) aby za brannej pohotovosti štátu 
opatril úverom prostriedky potrebné na. 
výzbroj a výstroj slovenskej armády.

Článok XVI.

P) Minister financií sa splnomocňuje, 
aby v roku 1942 prevzal štátne záruky:

a) do výšky 10,000.000 Ks za pôžičky 
uzavreté sväzkami územnej samosprávy v 
roku 1942 na investičné práce, na ktoré 
prispieva štát (štátna správa a štátne pod
niky), ak si tieto sväzky nemôžu dostaču
júce prostriedky zadovážiť samy bez tejto 
záruky,

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

c) do výšky 50,000.000 Ks za pôžičky 
uzavreté súkromnými podnikateľmi v roku 
1942 na obnovu alebo dobudovanie reme
selnej alebo priemyselnej výroby.
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I
ceho schválenia Snemu štátny nehnuteľný 
majetok:

a) odpredať alebo iný kúpiť, a to do 
úhrnnej sumy 5,000.000 Ks, ak odhadná 
cena odpredávaného alebo kupovaného ma
jetku v jednotlivom prípade neprevyšuje 
1,000.000 Ks,

b) zaťažiť služobnosťami alebo zálož
nými právami, a to až 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) zaťažiť stavebnými právami.
(2) O týchto opatreniach treba podať 

zprávu Snemu.

ČASŤ DRUHA.

Článok XXIII.

f1) V prílohe B štátneho rozpočtu na 
rok 1942 (investičný rozpočet, oddelenie 
1, „Investičné náklady štátnych podnikov") 
výdavky sa ustaľujú sumou 428,957.741 
Ks.

(2) Minister financií sa splnomocňuje, 
aby peniaze potrebné na pravé investície 
štátnych podnikov, nakoľko nie sú kryté 
vlastnými prostriedkami podnikov, prípad
ne z ich prevádzkového zisku, zadováži] 
úverovou operáciou alebo preddavkom zo 
štátnej pokladnice.

(3) K vykonávaniu týchto investícií 
možno prikročiť len vtedy, ak potrebné 
prostriedky boly opatrené a súhlas mini
stra financií bol daný.

(4) O používaní prostriedkov určených 
na pravé investície štátnych podnikov pla
tí ustanovenie článku II., ods. 5.

Článok XXIV.

í1) V prílohe B štátneho rozpočtu na 
rok 1942 (oddelenie 2, „Investičný rozpo
čet vlastnej štátnej správy") výdavky sa 
určujú sumou 432,500.000 Ks a príjmy su
mou 1,010.000 Ks.

(2) Minister financií sa splnomocňuje, 
aby úverovými operáciami zadovážil sumu, 
potrebnú na úhradu týchto výdavkov, kto
ré nie sú kryté príjmami.

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

(4) O používaní prostriedkov určených 
na tieto investície platí ustanovenie článku 
XII., ods. 5.

(-) Záručné listiny a záručné doložky 
podlá 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 súhla
som úsporného a kontrolného výboru Sne
mu.

Článok XVII.

(*)  Povolené prostriedky možno použiť, 
ak zvláštne zákonné predpisy neurčujú iné, 
len do konca roku 1942 a na úhradu vý
davkov splatných do konca tohto roku.

(2) 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 preml
čacej lehoty.

Článok XVIII.

Pri dočasnom prideľovaní alebo trva
lom prevzatí zamestnancov z- jedného re
zortu alebo štátneho podniku do iného re
zortu alebo štátneho podniku môžu sa pro
striedky, preliminované na osobné výdav
ky v rezorte alebo podniku, ktorým sú títo 
zamestnanci pridelení, prekročiť za pod
mienok § 10 zákona č. 186/1939 SI. z. Po
trebnú sumu na týchto zamestnancov tre
ba viazať v rozpočtoch, kde náklad na nich 
je preliminovaný.

Článok XIX.

Predpisy v článkoch VIII. až X., XII. 
až XIV. a XVII. sa nevzťahujú na štátne 
podniky.

Článok XX.

Podľa § 13 zákona č. 172'1941 SI. z. a 
podľa § 4 zákona č. 173/1941 SI. z. zaisťuje 
sa v štátnom rozpočte príspevok na úroko- 
vanie a umorovanie dlhopisov vydaných 
alebo prevzatých Pomocným fondom pe
ňažných ústavov sumou 9,128.500 Ks.

Článok XXI.

Príspevok podpornému fondu pri Zeme- 
delskej rade v Bratislave podľa Š 2 zá
kona č. 118/1927 Sb. z. a n. v spojení s 
vládnym nariadením č. 75/1928 Sb. z. a n. 
na poskytovanie podpôr živelnými pohro
mami postihnutým poľnohospodárom ur
čuje sa sumou 816.000 Ks.

Článok XXII.

(*)  Minister financií sa splnomocňuje, 
aby v roku 1942 mohol bez predchádzajú-



S lo ven ský zákonník č. 1, 5

(5) K vykonávaniu týchto investícii 
možno prikročiť len vtedy, ak potrebné 
prostriedky boly už opatrené a súhlas mi
nistra financií bol daný.

Článok XXV.

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

Článok XXVI.

Ak dôjde k úverovým operáciám podľa 
tohto zákona v cudzích menách, môže mi
nister financií zaistiť úrokovanie a umoro
vanie určitými príjmami alebo poskytnu
tím iných zálohov. Istina a úroky vyplatia 
sa bez srážky akýchkoľvek slovenských da
ní a poplatkov, či prítomných alebo budú
cich.

ČASŤ TRETIA.

Článok XXVII.
Úrady hospodáriace s výdavkami a príj

mami pripojeného štátneho rozpočtu, ako- 
aj štátne podniky, sú povinné zasielať Mi
nisterstvu financií do 20. každého mesiaca 

výkaz o očakávaných peňažných výdav
koch a príjmoch v budúcom mesiaci.

Článok XXVIII.

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

Článok XXIX.

í1) Ak vyžadujú jednotlivé články po
drobné predpisy, vydajú sa vládnym naria
dením.

(2) Tento zákon platí odo dňa 1. januá
ra 1942; vykoná ho minister financií a vše
tci ostatní členovia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Sokol v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v- r-
a; za ministra Dr. Fritza

Dr. Pružinský v. r. stano v r
Čatloš V. r. aí za Dr. Medrického
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Príloha A.

Riadny rozpočet.

Prehľady rozpočtových skupín.
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Prehľad štátneho rozpočtu na rok 1942, 
Skupina L Vlastná štátna správa.

Kapitola | Výdavky 

ľľ”

1 
j Príjmy

<sČís. Náz o v

— ..... -

1 Prezident republiky a Kancelária prezidenta republiky . . . \ 3.210.000 —

2 Snem Slovenskej republiky 4,300.000 10.000

3 Predsedníctvo vlády................................................. 1 24,956.300 9,795.000

4 Ministerstvo zahraničných veci................................................................... ; 22,610.000 2,530.000

5 Ministerstvo národnej obrany ■ 454,538.200 
i!

j 12,855.000

6 Ministerstvo vnútra .................................... ii 570,052.700 | 143,684.600

7 Ministerstvo pravosúdia a Najvyšší súd................................................. ij 57,329.100 i 2,416.200
1

8 Najvyšší správny súd ..................................................................................... . 1,760.000 1 12.000

9 Ministerstvo školstva a národnej osvety.......................................... i 363,206.200 | 8,497.200

10 Ministerstvo hospodárstva.............................................................................. 178,157.800
| 15,986.700

11 Ministerstvo dopravy a verejných prác................................................ 134,671.000 25,799.100

12 Ministerstvo financií.......................................................................................... 169,113.350 1.606,985.800

13 247,941.626 318,748.542

14 Penzie ........................................................................................................................ 147,078.800 33,310.000

15 Najvyšší účtovný kontrolný úrad.................................... 2,380.000 —

16 Štátny pozemkový úrad........................ ........................................................... । 6,656.400 6,656.400

Ohrň . . . 2.387,961.476 2,187,286.542

i

1 1 1

1
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Prehľad Štátneho rozpočtu na rok 1942 
Skupina I. Vlastná štátna správa.

Kapitola >1 Výdavky
jL.._____

। Príjmy

Cís. N áz o v 1 ... fs

- --------- - -- - -------- . — —

1 Prezident republiky a Kancelária prezidenta republiky . . .
’! 3,210.000

—

2 Snem Slovenskej republiky 4,300.000 1 10.000

3 Predsedníctvo vlády.................................................
! 24,956.300 9,795.000

4 Ministerstvo zahraničných vecí......................... ..................................... 22,610.000 2,530.000

5 Ministerstvo národnej obrany ■: 454,538.200 12,855.000

6 Ministerstvo vnútra .................................... Ü 570,052.700 
1!

143,684.600

7 Ministerstvo pravosúdia a Najvyšší súd . . ..................................... 57,329.100 2,416.200

8 Najvyšší správny súd .......................................... । 1,760.000 12.000

9 Ministerstvo školstva a národnej osvety . . ............................... 363,206.200 8,497.200

10 Ministerstvo hospodárstva.................................... 178,157.800 15,986.700

11 Ministerstvo dopravy a verejných prác . . .................................... 134,671.000 25,799.100

12 Ministerstvo financií................................................ 169,113.350 1.606,985.800

13 247,941.626 318,748.542

14 Penzie ............................................................ ...... 147,078.800 33,310.000

15 Najvyšší účtovný kontrolný úrad........................ 2,380.000 —

16 Štátny pozemkový úrad.......................................... 6,656.400 6,656.400

Úhrn . . . 2.387,961.476

1

i
1

i
1 
1
1
1

1

2,187,286.542
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Prehľad výdavkov vlastnej
K

ap
ito

la

4

5

6

9

1Ú

11

12

13

14

15

16

rozčlenených na osobné a

Názov

a) podlá ' 
platových | 

zákonov a | 
nariadení i

A. Osobná
b) ostatné osobné

• j I • • j
riadne j mimoriadne

Prezident republiky a Kancelária prezidenta re- 
pubľiky..............................................................920.000 1,527.800 1

Snem Slovenskej republiky.......................................... 806.400 2.913.600 —

Predsedníctvo vlády.................................................... 3,448.000 7,338.600 —

Ministerstvo zahraničných vecí................................ 4,000.000 8,305.000 —

Ministerstvo národnej obrany..................................... 66,068.000 50,057.900 —

Ministerstvo vnútra.......................................................... 153,218.700 20,591.900 —

Ministerstvo pravosúdia a Najvyšší súd .... 42,130.000 1,978.000 —

Najvyšší správny súd..................................................... 1,458.000 126.900 —

Ministerstvo školstva a národnej osvety .... 269,025.800 21,659.900 —

Ministerstvo hospodárstva........................................... 17,830.000 6,279.000 —

Ministerstvo dopravy a verejných prác .... 37,057.500 5,686.400 —

Ministerstvo financií..................................................... 104,055.600 6,985.000 180.000

Všeobecná pokladničná správa................................ — 448.000 —

Penzie ............................................................................. — 147,078.800 —

Najvyšší účtovný kontrolný úrad................................ 1,669.200 164.200 —

* Štátny pozemkový úrad................................................ 1 2,813.000
II 2,052.900 —

Úhrn . . . 704,500.200 283,193.900 180.000

ü

1 

l| 

!

t

11

i

1 
i1

1
1

1

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

— Spolu
osobné 

výdavky
riadne mimoriadne

Vecné 
výdavky 

spolu

II Celkový 

d úhrn
I výdavkov

spolu

Ks :_________

1.527.80C 2,447.800 752.20í

1
10.00C 762.200

1 1

3,210.000 1

2,913.600 3,720.000 505.000 75.000 580.000 4,300.000 ď 2

7,338.600 10,786.600 13,609.700 560.000 14,169.700 24,956.300 3

8,305.000 12,305.000 8,305.000 2,000.000 10,305.000 22,610.000 4

50,057.900 116,125.900 284,550.800 53,861.500 338,412.300 454,538.200 ,( 5

20,591.900 173,810.600 300,606.300 95,635.800 396,242.100 570,052.700 ■ 6

1,978.000 44,108.000 12,131.100 1,090.000 13,221.100
57,329.100 J'

7

126.900 1,584.900 1 175.100 — 175.100
1,760.000 j.

a
21,659.900 290,685.700 47,284.000 25,236.500 72,520.500 363,206.200 |i 9

i 6,279.000
1

24,109.000 j
152,979.300 1,069.500 154,048.800

n
178,157.800 |; 10

5,686.400
1

42,743.900 | 84,031.700 7,895.400 91,927.100 | 134,671.000 Í ii

7,165.000 111,220.600 55,103.350 2,789.400 57,892.750 | 169,113.350 !: 1

448.000 448.000 !
I

170,858.646 76,634.980 247,493.626 ■ 247,941.626 1' 13 1

147.078.800 147,078.800 — — — 147,078.800i14

164.200 1,833.400 1 516.600 30.000 1 546.600 í 2,380.000 I 15

2,052.900
4,865.900 |

1,518.500 272.000 | 1,790.500 6,656.400 16

283,373.900
987,874.100 j

1.132,927.296 267,160.080 1.400,087.376
| 2.387,961.476II j 

j 1 

í
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Prehľad 

nákladov prevádzkových rozpočtov 

štátnych podnikov

(skupina II.).
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Prehľad nákladov prevádzkových rozpočtov
rozčlenených na osobné

- 1
Náklady pre

Platby podľa platových 
a nariadení

zákonov

*c l| 
t '1

Názov l

zamestnan
cov prag- 

matikálnych

zamestnan
cov podľa 
služobných 
poriadkov

úhrn ■

m .1 Ka
■1 Slovenská pošta.............................................................................| 61,747.4001

24,877.600 86.625.000

2 ! Posloya sporiteľňa ........................................................... 4,273.180 776,260 5,049.440

3 ; Slovenské železnice................................................................ 455.800 277,017.300 277,473.100

4 i Štátne lesy a majetky.......................................................... 92.400 38,319.500 38,411.900

5 Štátne majetky poľnohospodárskych škôl a vý
skumných ústavov poľnohospodárskych . . ,

323.700 — 323.700

6 Štátne banské a hutnícke závody j 2,015.400 — 2,015.400

7 štátne kúpele........................................................................... — — ■ —

8 Štátne tlačiarne 115.300 — 115.300

9
1
1 Tcbaková réžia........................................ ............................. 2,282.500 —

2,282.500'

10 t Štátna mincovňa v Kremnici......................................... 351.500 — 351.500

11 Visutá lanovka na Lomnický štít................................... — — - —

12 Vojenské lesné podniky.................................................... — 1,508.900 1,508.900

13 Slovenská tlačová kancelária......................................... 22.056 — 22.056

n Riaditeľstvo pre cestovný ruch................................... | — — —

15 Ústav pre školský a osvetový film.............................. — — — 1

Úhrn . . . ,i 71,679.236 342,499.560 414,178.796

ť

i

!i

ľ

1



Slovenský zákonník č. 1.

Skupina II. Správa štátnych podnikov.

A Prevádzkový rozpočet B. Zistenie konečného C, Investičný rozpočet
prebytku _____________ I s c h 9 d k u I. Investície pravé H. Obnova

Z prevádzkového zisku použije sa na 1 Z konečného schodku hradí sa h r a d i a g a

prídely základnému imaniu vlastnými štátnou pokladnicou
podielom pôžičkou 

z prevádz- (prípadne

vlastnými 
proslriedka- 
mi, prípadne ;

Hradí sa Úhrn 
investičné-

Podniky Náklady Ťažby Zisk Strata
prídely splátky odvod | prostried

kami pôdni- prevádzko
vá strata 
čiastkou

isplálka
Úhrn

Náklady vlastnými '

fondom investič
ných dlhov 

(úmor)

investície
štátnej I 

pokladnici
ku prevádz
ková strata 

čiastkou

investič
ných dlhov 

‘ (úmor)

kového 1 preddav- 
zisku । kom)

z pokladnič
nej hotovo-■ 
sti podniku

prostried
kami

ho rozpočtu

'n

Q. Ks Ks i Ks CU

1 Slovenská pošta..................................................................... 172,051.900 172,421.500 369.600 — — 353.615 15.985 — — — _____ — 93,425.600
1

15.985 56,325.600 37,084.015 4.472.000 97,897.600 1

2 Poštová sporiteľňa............................................................... 11,543.440 15,169.268 3,625.828 — 2,125.828 — — 1,500.000 — — i — 20,000.000
j

20,000.000 — 20,000.000 2

3 Slovenské železnice............................................................... 849,009.200 740,398.700 — 108,610.500 — — — — — 108,610.500
133,400.000

1 *
142,010.500 344,039.700

— I 344.039.700
— 50,000.000 394.039.703 3

4 Štátne lesy a majetky.......................................................... 365,243.600 421,334.400 56,140.800 — — 238.518 7,000.000 48,902.282 — — — 7,000.000 7,000.000; — - 17,833.003 24.800.003 4

5 Štátne majetky poľnohospodárskych škôl a vý- i
skumných ústavov poľnohospodárskych 6,364.191 6,407.450 43.259 — — 9.200 34.059 — — —

k
— 8,272.200 34,059 8,238.141 - 1 292.300 8,564.503 5

0 Štátne banské a hutnícke závody............................. 206,523.900 208,607.500 2,083.600 . - — 50.100 2,033.500 — — —
i 
! — 7,035.000 2,033.500: 5,001.5001 - 6,014.003 13.O49.C0O 6

7 Štátne kúpele........................................ . . > . . 25.172.900 25,872.900 700.000 . — — 159.000 541.000 - - - i — 14,588.300 541.000| 14,047.300 - I
2,742.500 17,330.503 7

8 štátne tlačiarne ............................. 3.305.000 3,849.500 544.500 — — 544.500 - - — — 900.000 544.500 i 355.500 1 120.000 1,020.000 8

9 Tabaková réžia 128.100.500
1 
• 392,429.200 264,328.700 2,000.000 __ 3,751.000 258,577.700 - —

1

1
— 3,751.000 3,751.000 — .

i
471.000 4,222.000 9

10 štátna mincovňa v Kremnici . . . 4,943.500 ' 7,712.300 2,768.800 — 600.000 — 63.400 2,105.400 - -
ľ _

— 63.400 63.400 j —
— 25.000 SS.400 10

11 Visutá lanovka na Lomržcký štít .... 2,079.600
' 364.900

— 1,714.700 — — — — — 1,714.700 | 314.140
1

2,028.840 930.000 — ! 930.000 ' _ 15.000 945.000 11

12 Vojenské lesné podniky....................... .... 17,273.660 23,217.600 5,943.940 — — — 1,013.800 4,930.140 - — — 1,013.800 1,013800; — — 183.000. 1,193 630 12

13 Slovenská tlačová kancelária....................................... 2,122-000 i 322000 1,800.000 — — — — — 1,800.000 ! — 1,800.000 20.000
— | 20.000 1 30.000 50.003 13

14 Riaditeľstvo pre cestovný ruch ...... 1,481.000 । 1,050.300 430.700 — — — — — 430.700 — 430.700 — -■ - 14

15 Ústav pre školský a osvetový film............................ 1,710.300 2,380.400 670.100 — — 670.100 — —

1 -

— — 703.200 670.100' 33.100 703 203 15

Úhrn . . . 1.796,924 691
1
2.021,587.918 337,219.127 112,555.900 4,725.828 810.433 15,667.344 316,015.522 — 112,555.900 33,714.140

| 146,270.040
501,742.200

15,667.3441 428,957.741
57,117.115 82,161.833 553,93-1.003

Odvod štátnej pokladníci . . . 1
1 1 169,745.482 1 I

!
!1
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štátnych podnikov (skupina II.)
a vecné náklady.

vádzkového rozpočtu

Platy 
zamestnancov Iné platy*

I !
i V L i

Všetky Celkový
podľa voľných 

&mlúv
a mzdy ostatné náklady j

1

úhrn

Pa
ra

gr
;

Ks
r -- —

1 1
565.000 810.000

í
1 10,000.000 74,051.900

1 172,051.900 1

í — 1,263.800
i

1 -
' 5,230.200 11,543.440 2

1 — 50,105.200 ! 89,332.900 432,098.000 849,009.200 3

145.500 93,176.500 5,511.900 227,997.800 365,243.600 4

1 74.800 2,097.800 — 3,867.891 6,364.191 5

3,184.800 21,984.900 1,767.200 177,571.600 ’ 206,523.900 J 6

2.353.100’ j ■ 2,357.800
i 20,462.000 25,172.900 [j 7

92.400
| 917.000 [ 34.000 2,146.300 3,305.000 l| 8

16,673.000 —
I 13,200.500

95,944.500 128,100.500 1 9

46.100 1.686.400 1 316.800 2,542.700
4,943.500 !! 10

310.500 80.500
j

1,688.600 2,079.600 (i H

505.200 5,750.300 31.200 9,478060 17,273.660 !i 12

1,370.944 201.800 — 527.200
2,122.000 !■ 13

ll
I 216.000 — — 1,265.000 1,481.000 t| 14

264.000 10.000 I - 1 1,436.300 ' j 1,710.300 'l 15

|| 25,801.344 I
180,442.000

j 120,194.500 । 1.056,308.051 I 1.796,924.691 1
1 j 1

'l 

j

i

!

1 
i

•1

.i
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Skupina III.
Správa štátneho dlhu.

Výdavky na štátny dlh sú obsažené jednak v skupine I. „Vlastná štátna správa" 
v kapitole 13, „Všeobecná pokladničná správa", pokiaľ zaťažujú štátnu správu, jed
nak v skupine II. „Správa štátnych podnikov“ v rozpočtoch štátnych podnikov, po

kiaľ tieto podniky na štátny dlh prispievajú.

's 
t« Výdavky

Kapitál
Rýdzi úrok 

a úmor Správa Üh rn

h & ; Ks

1 ■ Štátny dlh.

• 1 Vnútorný štátny dlh. Dlh založený 
a prechodný ...........................197,868.000 — 197,868.000

' 2 Zahraničný dlh.............................. — — — —

' 3 Správne výdavky ........................... — — 5,750.000 5,750.000

Ohm skupiny III. ,. . — 197,868.000 5,750.000 203,618.000

i

1
1

Príjmy
Rýdzi úrok 

a úmor Správa Úhrn

' i i 

1' i štátny dlh.

1 Úhrada štátnymi podnikmi .... .... 87,975.754 — 87,975.754

\2. Úhrada samosprávnymi sväzkami .... 1,113.400 — 1,113.400

3 Úhrada zo zvláštnych prameňov príjmových . . . 1,023.900 — 1,023.900

1 4 Úhrada štátnou správou................ 107,754.946 5,750.000 113,504.946

Úhrn skupiny III. . . 197,868.000 5,750.000 203,618.000
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Príloha B.

Prehľad investičného rozpočtu
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' Od
de

le
ni
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B, Investičný rozpočet.

O
dd

el
en

ie

Štátne príjmy

1 i

1

1
Investičné príjmy štátnych podnikov........................................................... !

2 Investičné príjmy -vlastnej štátnej správy.......................................... 1,010.000
i-------------------

Úhrn . . . j- 1.010.000

k
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Príloha A.

SKUPINA I. 

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

ni 
ll

1i:

I

_ 
il T

itu
l 

1
1^

---
---

---
--

 - M
■ä1 Štátne výdavky

ži________ ________ ■.....

1. Prezident republiky a Kancelária 
prezidenta republiky.

। Prezident republiky a Kancelária

1 prezidenta republiky

Prezident republiky:

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

Titul 1. ÍHbrn) . .

; Kancelária prezidenta republiky.

{Civilné oddelenie:

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

B. Vecné výda/vky.....................................................

§ 1. (úhrn) . .

Vojenské oddelenie:

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

§ 2. (úhrn) . .

Titul 2:

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

Titul 2. (úhrn) . . .

li

p riadne 
±?::

'1
1,250.000

1942

[ mimoriadne úhrn

Ks

1.

j — , 1,250.000

1 

: 2

? 1

í i 2

i11

1,250.000
| — |l 1,250.000

1,023.600

737.000

i'

1

— j: 1,023.600

— ;i 737.000

1,760.600
— || 1,760.600

174.200
15.200 10.000

174.200
25.200

189.400 |
10.000 199.400

1
1
i
1

j

■ i
1

1

1

i

il

i
1,197.800 í

752.200 j

1

10.000
1,197.800

. 762.200

1,950.000 | 10.000 ll 1,960.000

Kapitola 1.

A. Osobné .výdavky:

Tiitd 1................................................................................................
Titul 2................................................................................................

Úhrn . . .

B. V e c n é výdavky:

Titul 1................................................................................................
Titul 2................................................................................................

Úhrn . . .

Úhrn osobných výdavkov . . .

Úhrn vecných výdavkov . . .

Celkový úhrn kapitoly L . .

1,250.000 j
1,197.800 |

— 1,250.000
— : 1,197.800

2,447.800 |

1 1
— í 

752.200 j 

752.200 !
1

2,447.800 !
752.200 |

3,200.000 )

1

— || 2,447.800

10.000 | 762.200

10.000 |l 762.200

— || 2,447.800

10.000 1' 762.200

10.000 || 3,210.000

__________ II_____________
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1, Prezident republiky a Kancelária prezidenta republiky.

’l P
ar

ag
ra

f
á t á t n e príjmy

1942

Ks

1

1. Prezident republiky a Kancelária 
> prezidenta republiky.

Prezident republiky n Kancelária prezidenta republiky.

Prezident republiky....................................................................................

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

। Celkový úhrn kapitoly 1. . . .
'______ —--------



_ S 1 o v e n 6 k ý zákonník č. 1, 29

2. Snem Slovenskej republiky.

|J|

'S ’ S iS. 'S"! Štátne výdavky
M S £ I)

h- i riadne

1942

j mimoriadne i úhrn
1 _ 1___

Ks

2. Snem Slovenskej republiky.

2 Snem Slovenskej republiky.

1 S n e dl

1 1 Po sl a n, c i: 

A. Osobné výdavky...... ....
i

2,774.000 , —
(i 2,774.000

2 Sekretariát Snemu:

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

946.000 —
505.000 | 75.000

i

■■ 946.000
ii 580.000

§ 2. (úhrn) . . .
1,451.000 | 75.000 | 1,526.000

Kapitola 2.

A. Osobné v ý d a viky:
Titul 1. . . .

B. Vecné výdavky:

Titul 1. . . .

Ührn osobných výdavkov . . .

Ührm vecných výdavkov . . .

3,720.000

505.000

3,720.000

505.000

1

—

75.000

75.000

3,720.000

580.000

3,720.000

580.000

Celkový úhrn kapitoly 2. . . . 4,225.000
75.000 J

4,300.000
1

1 . 1

íl

j 

i J 
1 
1
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2. Snem Slovenskej republiky.

2 _ ¾ Štátne príjmy

b t

1942

Ks

2. Snem Slovenskej republiky. '
2 Snem Slovenskej republiky. i

1 Snem...........................................................................................................

Celkový úhrn kapitoly 2. . j

t

1 Í :

10.000____

10.000
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3, Predsedníctvo vlády.
K

ap
ito

la
 

Ti
tu

l
hl
i «il Štátne výdavkyNI _____

riadne

j|

1912

| mimoriadne 

Ks

úhrn

3 1
3. Predsedníctvo vlády. 

Predsedníctvo vlády.
1 Predseda vlády:

1. Plait predsedu vlády..........................................163.000
• 1

111

160.000

i ' 2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe predseda
vlády.............................................................................40.903 | 40.900

1 
i § 1. (úhrn) . . 200.900 — 200.900

2 Výdavky všeobecné:

A. Osobné xýdavky........................ ........................
| 1,682.800

1.682 803
B. Vecné výdavky............................................................ [j 311.000 30.000 341.003

i| § 2. (úhrn) . . . | 1,993.800 30.000 ' 2,023.800
1

3 Šlálny sekretariát pre záležitosti 
nemeckej menšiny na Slovensku:
A Osobné výdavky...........................................................

i
201.500 201.500

B. Vecné výdavky........................................................... 65.400 45.000 ľ 110.400

1 I § 3. (úhrn) . . . 266.900
45.000 |l

311.900

L । F o ji d na nepredvídané výdavky v 1 á- 
dypodFa§8, ods. 2 zák. č. 186/1939 SI. z., 
a fond B: 1
B. Vecné výdavky......................*................................... , 3,700.003 11 3,700.003

§ 4. (úhrn) ... 3,700.000 j __ p
3,700.003

Titul 1:
| A. Osobné výdavky............................................................. ; 2,085.200

ľ

2,085.200
i B. Vecné výdavky............................................................. j 4,076.400

75.000 jj
4,151.403

Titul 1. (úhrn) . . .! 6,161.600 | 75.000 í 6,236.600

2
1

Členovia vlády« 

I Predseda vlády a ministri: l

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

1
40.000 j

ľ 
íi 
ii 
!l

- | 40.000
B. Vecné výdavky............................................................. | —

Titul 2. (úhrn) . . . ;| 40.000 |
h 40.000

3 ! Štátny štatistický úrad: 

A. Osobné výda/vky................................................ 2.630.300 - 1 2,633.300
B. Vecné výdavky............................................................. t 1,065.000 200.003 || 1,265.030

Titul 3. (úhrn) ... i 3,695.300 j 200.000 3,895.300

________________________________________ ____________ ll 1 i;
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3. Predsedníctvo vlády.
Ti

tu
l 

Pa
ra

gr
af Štátne výdavky

1942

riadne | mimoriadne 
1

úhrn

Ks

5

6:

Cenový úrad.

1 Výdavky všeobecné:

A. O‘obné výdavky .....................................................
B. Vecné výdavky...................................................... i

1,228.900
978.200 55.000

1,228.900
1,033.200

§ 1. (úhrn) . . . 2,207.100 55.000 2,262.100

2 Hospodárska kontrolná služba:

A. Orobné výdavky ..................................................... 1,160.000

1

1,160.000
B Vecné výdavky ..................................................... 2,740.000 — 2,740.000

§ 2. (úhrn) . . , 3,900.000 — 3,900.000

Titul 4:

A. Osobné výdavky ...................................................... 2,388.900 2,388.900
■ B. Vecné výdavky................................ 3,718.200 55.000 3,773.200

í Titul 4. (úhrn) . . .
1 6,107.100 55.000 6,162.100
i- .
' Ústredný hospodársky úrad:
i A. Osobné výdavky ...................................................... 1,636.000 1,686.000
i B. Vecné výdavky...................................................... 258.000 10.000 268.000
i

Titul 5. (úhrn) . . . 1,944.000 10.000 1,954.000

Úrad propagandy:
i A. Osobné výdavky ...................................................... 1,403.200 1,403.200
। B. Vecné výdavky................................ ..... 3,155.700 200.000 3,355.700

1 Titul 6. (úhrn) . . . 4,558.900 200.000 4,758.900

Ifi.t á in a rada:

284.600 284.600
i B. Vecné výdavky ...................................................... 40.400 — 40.400
| Titul 7. (úhrn) . . .

325.000 325.000

Slovenský zákonník a Úradné noviny;

268.400

i

268.400
1,296.000 20.000 1,316.000

Titul 8. (úhrn) . . . | 1,564.400
i 20.000 1,584.400
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3, Predsedníctvo vlády,
K

ap
ito

la
 I

Ti
tu

l

| 
jbjS

bjbj

Štátne výdavky

। 1942

riadne mimoriadne;

Ks

úhrn

i

Kapitola 3.

A. Osobné výdavky:

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

Titul 4....................................................................................

Titul 8....................................................................................

Úhrn . . .

B. Vecné výdavky:

Titul 1...................................................................................
Titul 2...................................................................................
Titul 3...................................................................................
Titul 4...................................................................................
Titul 5...................................................................................
Titul 6...................................................................................
Titul 7...................................................................................
Titul 8...................................................................................

Úhrn . . .

Úhrn osobných výdavkov . . .

Úhrn vecných výdavkov ... j

Celkový úhrn kapitoly 3. . . .

2,085.200
40.000 

2,630.300 
2,388.900 
1,686.000 
1,403.200

284.600
268.400 1 1 1 

1 1 1 
1 1 2,085.200

40.000 
2,630.300 
2,388.900 
1,686.000 
1,403.200

284.600
268.400

10,786.600 — 10,786.600

4,076.400

1,065.000 
3,718.200

258.000
3,155.700 

40.400
1,296.000

75.000

200.000
55.000
10.000

200.000
20.000 |

4,151.400 

-
1,265.000
3,773.200

268.000
3,355.700 

40.400
1,316.000

13,609.700
560.000 |

14,169.700

10,786.600

13,609.700

- 1

560.000 j
10,786 600 

14,169.700

24,396.300
560.000 || 24,956.300

1

1 1
1 '

1
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3, Predsedníctvo vlády.

i 3 t 

b 0.

Šlátne príjmy
1942 

_____________________

Ks

..

Predsedníctvo vlády. i

Štátny štatistický úrad.............................................................................. 5,481.000

5 Ústredný hccpcdársky úrad 1,954.000

6 Úrad propagandy .....................-....................................................................... • 240.000

s Sk venský zákonník a Úradné noviny.......................................................... : 2,120.000

I

Celkový úhrn kapitoly 3. . . . 9,795.000

1

i



____Slovenský zákonník č. 1. 35

4, Ministerstvo zahraničných vecí.

Štátne výdavky 
a s 2 «0 -tí flj H n

1942

riadne ■ mimoriadne [ úhrn

Ks____

4. Ministerstvo zahraničných vecí.

1
I;

4 1 Ministerstvo zahraničných vecí. !

1 Minister:

1. Plat miniskra..................................................................

2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe ministra

1 150.000 j —

25.000 ( —

j 150.000

|| 25.000

§ 1. (úhrn) . . . 175.00<
>1 -

; 175.000

2 j Ústredná správa:
1 I | A. Osobné výdavky ............................................................

1 j B. Vecné výdajky.............................................................. 1
12,130.000

4,025.000

__

800.000

; 12,130.000 

■ 4,825.000

! § 2. (úhrn) . . . 16,155.000
| 800.000

16,955.000

1 I Titul 1. (úhrn) . . . 16,330.000 800.000
| 17,130.000

2 j Zahraničná služba«

1 V y s 1 a n ec.l v á:

B. Vecné výdavky...........................................................3,290.000
5

' 1,000.000 4,290.000

§ 1. (úhrn) . . . 3,290.000 1,000.000 |
4,290.000

2 Konzuláty: 

| B. Vecné výdavky....................................................... 990.000
200.000 |

1,190.000

§ 2, (úhrn) . . '. 990.000 200.000 1 1,190.000

Titul 2. (úhrn) . . . 4,280.000 | 1,200.000 1 5,480.000

Kapitola 4.
1 1

A. Osobné výdavky: 

Titul 1............................................................................

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

12,305.000
__

1
12,305.000

Úhrn ... |
12,305.000 —

| 12,305.000

B. Vecné výdavky: I

Titul 1.....................................................................................'
Titul 2.................................................................................|

4,025.000

4,280.000

800.000

1,200.000

4,825.000

5,480.000
1 Ührn ... j

8,305.000 2.000.000 10,305.000

Úhnn osobných výdavkov , . . ! 

Úhrn vecných výdavkov . . . ,
12,305.000

8,305.000 2,000.000 |
12,305.000

10,305.000

Celkový úhrn kapitoly 4. ... í 20,610.000 | 2,000.000 J
22,610.000

1 á 1 II______________



Slovenský zákonník č. 1.



Slovenský zákonní k č. 1, 37

5, Ministerstvo národnej obrany.
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Štátne výdavky

1942

riadne | mimoriadne ■ úhrn 

K» ~

5

5, Ministerstvo národnej obrany.
Ministerstvo národnej obrany.

j ' Ústredná správa.

1 Minister:

1. Plat ministra............................................................
2. Náklad na pripadnú zmenu v osobe ministra

100.001
I 33.40í: =

=^^=^== 
i;
1.

1;

100.000 
33.400

A, Osobné výdavky ...................................................... 1 133.40CU - i 133.400

I § 1. (úhrn) . . | 133.400 _| 133.400

i Platy o b č. zamestnancov: l!
A. Osobné výdavky.........................................  . . . ! - _
B. Vecné výdavky............................................................ — —

§ 2. (úhrn) . . . 1 - —

3 Zahraničné orgány:

A. Osobné výdavky ........................................................... 700.000 — 700.000
B. Vecné výdavky ........................................................... 100.000 — 1 100.000

5 3. (úhrn) . . . 800.000 - 1 800.000

4 KanceL potreby, tlaSivá a iné vecné 
výdavky:

B. Vecné výdavky............................................................ 420.000 _ rcr
420.000

§ 4. (úhrn) • • ■ 420.000 — ' 420.000

5 Naturálne a ubytovacie výdavky:

B. Vecné výdavky............................................................ 30.000 30.000

5 5. (úhrn) . . . 30.000 - 1 30.000

6 Telegraf a telefón;
B. Vecné výdavky . .........................................................| 130.000 — 130.000

§ 6. (úhrn) ... 130.000 — 130.000

7 Cestovné a dopravné výdavky:

B. Vecné výdavky........................ ................................... 100.000 — 100.000

§ 7. (úhrn) . . . 100.000 — 100.000

Titul Ír

A. Osobné výdavky..................................................... 833.400 _ 1
Ö33.4OO

B. Vecné výdavky.......................................... 780.000 780.000

Titul 1. (úhrn) ... 1,«13.400 - 1 1,613.400
I | 1 II
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5. Ministerstvo národnej obrany.
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L 1942

Štátne výdavky |
i

riadne mimoriadne úhrn

L Ks

1 i

5 2
1 '

1

2

3

4

Národná obrana.

Platy voj. ßážisitov: 

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

§ 1. (úhrn) ...

Peňažné nah mužstva: 
A. Osobné výdavky................................................. '

§ 2. (úhrn) . . . •

Platy ob č. úradníkov, káne, personá
lu a zriadencov:

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

$ 3. (úhrn) . . .

Paušály, služobné knihy a tlačivá:
1 B. Vecné výdavky ......................................................
1
! § € (úhrn) . . .

60,000.000

j 60,000.000

i
1

60,000.000 —
| 60,000.000

28,106.000 __

| 28,106.000

28,106.000 —
|| 28,106.000

5,565.000
100.000

—

II

l|
1
i 5,565.000
|| 100.000

5,665.000 —
|| 5,665.000

8,500.000 —
1
II 8,500.000

i 8,500.000 —
|| 8,500.000

i

i

i

1

1

.3 j N aturálie:

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

I $ 5. (úhrn) . . .

6 Piovi nutné sklady: 

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

'i $ 6. (úhrn) . . .

7 J Výstroj a lôžka: 
j A. Osobné výdavky.................................................  
! B. Vecné výdavky .................................................

§ 7. (úhrn) . . .

8 Ubytovacie výdavky: 

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

S 8*  (úhrn) . . .

0 Nákup koní a výdavky za triedenie 
koni:

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

§ 9. (úhrn) . .

112,289.000 —

। 112,289.000

112,289.000 — || 112,289.000

1,100.000
190.000 __

i 1,100.000

|| 190.000

1,290.000 —
|| 1,290.000

880.000
23,416.000 __

880.000 
|| 23,416.000

24,296.000 —
|| 24,296.000

1 100.000

22,100.000 __
100.000 

|| 22,100.000

22,200.000 —
|| 22,200.000

4,300.000 -

| 4,300.000

4,300.000 1 - || 4,300.000

1 II



___ S lov e n s k ý zákonník č. 1. 39

5, Ministerstvo národnej obrany.
|| K
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l
štátne výdavky । 1942

riadne mimoriadne úhrn

Ks

0 11

11

12

19

14

15

1G

17 j

18 j

1

>|Chov vojenských koní: 

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

, § 10. (úhrn) . .

' Zdravotníctvo: 

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

§ 11. (úhrn) . . .

Vzdušné zbrane: 

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

§ 12. (úhrn) . .

Pioniers lv o a voj. železnice: 

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

§ 13. (úhrn) . . .

Siav ebnictvo; 

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

§ 14. (úhrn) . . .

Telegraf a telefón: 

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

1,170.0«

— || 1,170.000

1,170.0«
— í| 1,170.000

1,800.000
3,071.000

|i

1,800.000
|j 3,071.000

4,871.000 —
|| 4,871.000

3,500.000
30,000.000 __

)■

3,500.000
1 30,000.000

33,500.000 — 33,500.000

500.000
1,153.000

—
I 500.000

1,153.000

1,653.000 — 1,653.000

50.000
1,630.000 46,991i500

50.000
48,621.500

1,680.000 46,991.500 48,671.500

120.000
5,830.000 __

120.000
5,830.000

§ 15. (úhrn) . . .

Au Loniobilinic'tvo: 

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

§ 16. (úhrn) . . .

Vozatajstvo: 1

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

§ 17 (úhrn) . . .

Zbrane a del. materiál: 

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

§ 18, (úhrn)

5,950.000 — 5,950.000

1,800.000
9,727.300

il

- II
’,800.000 
9,727.300

11,527.300 - 1 i 1,527.300

1,776.000 1,776.000

1,776.000 1,776.000

3,500.000

II 
— || 3,500 »00

3,500.000 | — || 3,700.000

1 II
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5. Ministerstvo národnej obrany.

;; M 1-
— 1« t Štátne výdavky

j

1942

riadne nimoriadne úhm

Ks _____ ,
H ? |

.> -19 Spec. výzbroj d et, zvláštne bojové 
í > prostriedky e optické prístroje:

i ■ B. Vecné výdavky .....................................................

! jl § 19, (úhrn) . . .

•20. Ústavy zbrojnej správy:
1 j  A. Osobné výdavky......................................................1
1 i . B. Vecné výdavky  ............................

| 1 j § 20. (úhrn) . . .

! 21i Strelivo a výbušiny:
j j B. Vecné výdavky......................................................

i i 'i s 21. (úhrn) . . .
| '22 , Del. cvičištia a strelnice:

' ' || B. Vecné výdavky.......................................................

j • 'j S 22. (úhm) . . .

; 23 Vo j. t e c L a ch e m. ústav: 
i 1 A. Osobné výdavky ......................................................  
j | B. Vecné výdavky......................................................

. j §23. (úhm) . . .

124 | Lekárnictvo:
j J B. Vecné výdavky......................................................

j § 24. (úhrn) . . .

1 *25  i V o j e n s k é a S i 1 í S t i a? 
i ’ B. Vecné výdavky......................................................

[ § 25. (úhm) . . .

26 Telesná a mravná výchova: 
j B. Vecné výdavky......................

!, $ 26. (úhrn) . .

27 Branná výchova:
1) B. Vecné výdavky .................................................

(| S 27. (úhm) . .

28 Výcvik voj. osôb v zál. a cvičenie 
'' vojska:

j ! A. Osobné výdavky................................................  
; B. Vecné výdavky..........................................

| S 28. (úhrn) . .

1 ; ________________________

690.000
| 690.000

690.000 — | 690.000-

3.000.000
3,000.000

3,000.000
|| 3,000.000-

6,000.000
_ || 6,000.000-

9,000.000

_ j 9,000.000

9,000.000
_ || 9,000.000-

104.000

_ i 104.000

104.000 _ || 104.000

800.000
400.000

_ 800.000
_ 400.000

1,200.000 _ || 1,200.000

2,100.000

— j 2,100.000

2,100.000 — || 2,100.000

90.000

_ || 90.000

90.000 | — || 90.000

200.000

l|
— || 200.000

200.000
— || 200.000

110.000

— 1 110.000

110.000 — || 110.000

1,000.000
I 500.000

II 
i

— 1,000.000
— || 500.000

. j 1,500.000
— || 1,500.000

1 । II
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5, Ministerstvo národnej

íd

| 1942 |

½ štátne výdavky riadne mimoriadne ‘J úhrn 1

Ks I
e- M '& p-i a
pn || __________________

2 2ä Dopravné a cestovné výdavky:

। 11,000.0001

B. Vecné výdanrky...................................................... 11,000.000 —

§ 29. (úhrn) . . 11,000.00t) _
II 11,000.0001

30 Náhrady: 

B. Vecné výdavky...................................... 300.000

1
-

| 300.000 1

§ 30. (úhrn) . . . 300.000
II 300.0001

31 Rôzne potreby a in'é nepredvídainé 
výdavky:

B. Vecné výdavky........................................................... 700.000 — I 700.0001

§ 31. (úhrn) . . . | 700.000
—

|( 700.0001

32 Vojenské hudby:

B. Vecné výdavky............................................................ | 100.000
—

| 100.0001

§ 32. (úhrn) . . . 100.000 —
1 100.000 1

Titul 2:

, A. Osobné výdavky............................................................ 108,321.000 108,321.000 j
P B. Vecné výdarVky............................................................ 257,046.300 46,991.500 | 304,037.800 |

1 Titul 2. (úhrn) ... 365,367.300 |
46,991.500 412,358.800 f

Nemecká voj. misia; i

A. Osobné výdavky ............................................................ 300.000 300.000 I
B. Vecné výdavky............................(........................... 950.000 — 950.000 |

Titul 3. (úhrn) . . . 1,250.000 — 1,250.000 f

Sociálna s t ar osti i vo s t v pôsobnosti 
voj. správy:
B. Vecné výdanrky........................................................... 300.000 — 300.000 j

Titul 4. (úhrn) . . . 300.000 — 300.000 j

Civ. p r oit íl e Ť e c k á ochrana:

A. Osobné .výdanrky........................................................... __ _ 1
B. Vecné výdavky .............................. 5,000.000 5,000.000 j

Titul 5. (úhrn) . . . 5,000.000 —
5,000.000 |

Civilné doprav, letectvo:

A. Osobné výdavky........................................................... 1,111.500 __ 1,111.500 |

B. Vecné výdanrky........................................................... 1,130.000 6,870.000 8,000.000 I

Titul 6. (úhrn) ... 2,241.500 | 6,870.000 | 9,111.500 j

1 1
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5. Ministerstvo národnej obrany.
1

- _ ¾ Štátne výdavky
Q- 3 u " - ti

jí H ’ a.

1942 ______

riadne
mimoriadne || úhrn

Ks ____

j 7i Štátny hydrologický a meteorolo
gický ústav:

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

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

1

1,000.000 

480.000
—

1,000.000

480.000

Titul 7. (úhrn) . . . 1,480.000
- 1 1,480.000

S Voj. zem. a reprodukč. ústav:

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

B. Vecné výdavky ......................................................
150.000

490.000 1 1 150.000

490.000

Titul 8. (úhrn) . . . 640.000
- 1 640.000

i*  Pracovný sbor:

A_ Osobné výdavky.......................................................

B. Vecné výdavky.......................................................
3.610.000

16,174.500

3,610.000

16,174.500^

Titul 9. (úhrn) . . . 19,784.500 -
19,784.500

|n Slovenský letecký sbor:

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

B. Vecné výdavky......................................................
800.000

2,200.000

800.000

2,200.000

Titul 10. (úhrn) . . . 3,000.000
| 3,000.000-

Kapitola 5. *

A. Osobné výdavky: 

Titul. 1....................................................................

Titul 2.....................................................................X

Titul 3..........................................................................

Titul 4..........................................................................

Titul 5.........................................................................

Titul 6.........................................................................

Titul 7.........................................................................

Titul 8.........................................................................

Titul 9.........................................................................

Titul 10.........................................................................

833.400
108,321.000

300.000

1,111.500
1,000.000

150.000
3,610.000

800.000

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1

833.400 

108,321.000

300.000

1,111.500

1,000.000

150.000

3,610.000

800.000

Úhrn . . . 116,125.900 — 116,125.900
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' 5, Ministerstvo národnej obrany.
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1942

Štátne výdavky riadne
| 'mimoriadne

i úhrn

i Ks

B. Vecné výdavky:

j

Titul. 1................................................................................... I 780.000 — 780.000

Titul 2.................................................................................. .. 257,046.300 46,991.500 1 304,037.800

Titul ...................................................................................... L 950.000 — j 950.000

300.000 — 300.000

Titul 5.................................................................................... : 5,000.000 —
| 5,000.000

Titul 6..................................................................................... ' 1,130.000 6,870.000 8,000.000

Titul 7.................................................................................. 480.000 — 480.000

Titul 8..................................................................................... ! 490.000 — 490.000
Titul 9.................................................................................... 1 16,174.500 — 16,174.500
Titul 10................................................................................... ll 2,200.000 — j 2,200.000

Úhrn . . . | 284,550.800 | 53,861.500 J 338,412.300

Úhrn osobných výdavkov ... 116,125.900 116,125.900
Úhrn vecných výdavkov . . . || 284,550.800 53,861.500 | 338,412.300

Celkový úhrn kapitoly 5. ... 400,676.700
53,861.500 ||

454,538.200

1 । "
i 
|
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5. Ministerstvo národnej obrany.
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- r. - Štátne príjmy
1942

Ks

5 1

5. Ministerstvo národnej obrany.

Ústredni správa.............................................................................................
a Národná obrana ............................................................................................. 4,575.000

3 h Nemecká vojenská misia............................................................................. —►
4'' í Sociálaa etarostlivost v pôsob, voj. správy ... —

6' : Civilná protiletecká ochrana................................................................... —

6 ' i Civilné dopravné letectvo........................................................................ 80.000

Štátny hydrologický a meteorologický ústav —

8 ; 1 Voj. zemepisný a reprodukčný ústav................................................... 2O0.000

9 i Pracovný sbor............................................................................................. 8,000.000

10 : Slovenský letecký sbor.................................................................................... | —

I i

1 

i

i

Celkový úhrn kapitoly 5. . . . i 12,855.000
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6, Ministerstvo vnútra.

1
1

2

3

5

6

7

8

9

Štátne výdavky

6. Ministerstvo vnútra.

Ministerstvo vnútra.

Minister: 

1. Plat ministra............................. . . .
2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe ministra

A. Osobné výdavtky

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

§ 1. (úhrn) . .

§ 2. (úhrn) . .

§ 3. (úhrn) . .

Ústredňa
B. Vecné

štátne; bezpečnosti: 

výdavky..........................................

Kriminálna ústredňa:

B. Vecné výdavky

§ 4. (úhm) , .

§ 5. (úhrn) .

riadne

1942

mimoriadne í úhm

Ks

Hr a n i ín á 

B. Vecné výdavky

§ 6. (úhm) .

Vyživovacie príspevky:

B. Vecné

B. Vecné

výdavky

ľudu: 
výdavky

B. Vecné výdavky

§ 7. (úhm) .

. § 8. (úhrn) .

§ 9, (úhm)

100.000
33.400

100.000
33.400

133.4001 — || 133.400

133.40t>1 - j( 133.400

sj

57,377.000 
. | 8,640.000

— 57,377.000
3,080.0001] 11,720.000

66.017.000 3,080.000 || 69,097.000

21,504.500
4,112.800

— 21,504.500
315.000 || 4,427.800

25,617.300 315.0001| 25,932.300

1,970.000 • __

II

I! 1,970.000

1,970.000 — (1 1,970.000

260.000 40.000

j 300.000

260.000 |
40.000 (1 300.000

— 940.000

II 
|| 940.000

— 940.000 940.000

1,800.000 __ 1,800.000

1,800.000 — | 1,800.000

— 10.000

' 10.000

— 10.000 | 10.000

21,300.300 j

21,300.300
21,300.300 | — 21,300.3001 1 1
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6. Ministerstvo vnútra.
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« Stá tne výdavky
n

1942

riadne
mimoriadne ||

úhrn

Ks

10 Príspevky štátnym stranám a polo
vojenským organizáciám:

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

§ 10. (úhrn) . . .

Titul 1:

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

Titul 1. (úhrn) . . .

Žandárstvo,

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

Titul 2. (úhrn) . . .

Sociálna správa.

l.Sociálne poistenie:

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

. § 1. (uhni) . .

2 S t a r o s 11 i vost stavebná a bytová:

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

§ 2. (úhrn) . .

-
11,643.800 11,643.800

— 11,643.800 11,643.800

79,014.900
38,083.100 16,028.800

79,014.900 
54,111.900

117.098.000 16,028.800 133,126.800

50,625.000
18,413.400 160.000

50,625.000
18,573.400

69,038.400 160.000 69,198.400

20,889.000 165.000

। 21,054.000

20,889.000 165.000
| 21,054.000

__ 28,000.000 28,000.000

. — 28,000.000
| 28,000.000

3ÍiStarostlivost o mládež:

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

§ 3. (úhrn) . .

941.300
15,160.000 347.000

941.300
15,507.000

16,101.300 347.000 16,448.300

4 S t ar o slli v o s t o sociálne ustano 
' vizne:

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

§ 4 (úhrn) . .

5 Starostlivosť o prisťahovalcov, vy 
stahovalcov a utečencov:

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

§ 5. (úhrn) . .

1 i

__ 200.000 200.000

— i 200.000
200.000

! 10.000

' 200.000 405.000

1

10.000
1 605.000

. 210.000 405.000
| 615.000

1 ll
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6, Ministerstvo vnútra.

1942

6

Ti
tu
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3 6

7

8

4
1

2

5
1

Š tá tne výdavky

B. Vecné výdavky

§ 6. (úhrn) . .

Štátny
podľa

í. 217/1941 SI. z.:

B. Vecné výdavky

§ 7. (úhrn) . .

Ná'klad, spojený s vykonávaním zí 
koná í. 43/1929 S b. z. an. o štátny c

B.

A.
B.

Vecné výdavky .

§ 8. (úhrn) . .

riadne mimoríadnell
________ ____________ ll

Ks

úhrn

Titul 3:

Osobné výdavky . • • 
Vecné výdavky . - .

Titul 3. (úhrn) . .

Organizácia práce.

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

iné podporné 

A. Osobné výdavky
B.

B.

§ 1. (úhrn) . .

Vecné výdavky

§ 2. (úhrn) . .

Titnl 4:

Osobné výdavky . . .
Vecné výdavky . . .

Titul 4. (úhrn) . .

Starostlivosť o vojenských poškodencov.

A. Osobné výdiavky 
B. Vecné výdavky

§ 1. (úhrn) .

50.00050.000

— 50.000 | 50.000

a 1
a

. || 50.000.00C — 50,000.000

j 50.000.000 1 - | 50,000.000

1 

| 5,500.000
5,500.000

| 5,500.000
- 5,500.000

951.300 951.300
91,749.000 29,167.000 j 120,916.000

92,700.300 29,167.000 i 121,867.300

12,035.000

-1

12,035.000
| 1,612.000 2,800.000 || 4,412.000

13,647.000 2,800.000 || 16,447.000

1.000 1.000
30.000

9,386.000 ||
9,416.000

31.000 9,386.000 || 9,417.000

12,036.000 12,036.000
1,642.000

12,186.000 ||
13,828.000

13,678.000 12,186.000 || 25,864.000

1,701.600

II

— Í
1,701.600

120.000 120 000

1,821.600 | - li 1,821.600

1 II
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6. Ministerstvo vnútra.

1 1 í 1942

0 1
i s

B 1
« Štátne výdavky riadne mimoriadne •úhrn

í . ŕ ' í Ks _______

6 5

1 

1

■

i

■ 6

j

2 Všeobecné výdavky:

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

§ 2. (úhrn) . . .

3 S o c i ál n e-1 ek á r s k e prehliadky:

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

§ 3. (úhrn) . . .

4 Zvláštne výdavky:

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

§ 4. (úhrn) . , .

5 Štátny domov vojenských invali
dov v Kovarciach:

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

'l
§ 5. (úhnn) . . ,

Titul 5.

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

Titul 5. (úhrn) . . .

Zdravotná správa.

1 Štátny zdr avo t n e-so c íál n y ústav:

!• A. Osobné výdavky......................................................
, B. Vecné výdavky......................................................

; § 1. (úhrn) . . .

2 Štátne nemocnice:

; A. Osobné výdavky........................................................
i B. Vecné výdavky........................................................

§ 2. (úhrn) . . .

3 Iné odborné a liečebné ústavy:

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

§ 3. (úhrn) . . .

36,200.000 14,020.000 50,220.000

36,200.000 14,020.000 50,220-000

50.000
100.000

— 50.000
100.000

150.000 — 150.000

__ 81.000 81.000

81.000 81.000

90.000
498.000 80.000

90.000
578.000

588.000 80.000 668.000

1,841.600
36,918.000 14,181.000

1,841.600
51,099.000

38,759.600 14,181.000 52,940.600

1,362.500
1,465.400 311.000

1,362.500
2,776.700

2,828.200 311.000 3,139.200

20,786.200
68,125.100 12,788.000

20,786.200
80,913.100

88,911.300 12,788.000 101,699.300

1,239.700
6,200.300 326.000

1,239.700
6,526.300

7,440.000 326.000 7,766.000

II
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6, Ministerstvo vnútra.

1942
K
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ito
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Ti
tu
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af
Štátne výdavky riadne mimoriadne; úhrn

Ks

I 6 6
4 Štátna epidemická pohotovosť: 

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

§ 4. (úhrn) . .

5 Zvláštne zdravotnícke zariadenia 

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

' § 5. (úhrn) . .

6 Zvláštne výdavky: 

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

§ 6. (úhrn) . . .

7 Liečebné výdavky: 

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

§ 7. (úhrn) . . .

8 Zdravotná služba pri verejnej sprá
ve vnútornej: 

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

§ 8. (úhm) . . .

Titul 6a 

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

Titul 6. (úhrn) . . .

165.00
. | 184.70

0 —
3 28.00

'l

165.000
0 j 212.700

349.701 28.00
0 f 377.700

441.700
200.000

—
__

1 441.700
| 200.000

641.700
1 - || 641.700

3,363.000

1
j 10,460.000 । 13,823.000

3,363.000 10,460.000
|( 13,823.000

32,696.000

ll
j 32,696.000

32,696.000 — 32,696.000

5,346.700
1,566.000

5,346.700
1,566.000

6,912.700 — 6,912.700

29,341.800
113,800.800 23,913.000

29,341.800
137,713.800

143,142.600 | II
23,913.000 |! 167,055.600

Kapitola 6.

A. Osobné výdandky:

Titul 1....................................................................................
Titul 2....................................................................................
Titul 3............................................................
Titul 4....................................................................................
Titul 5.............................. .....................................................
Titul 6....................................................................................

Úhrn . . .

1

79,014.900
50,625.000

951.300
12,036.000
1,841.600

29,341.800

—

79,014.900
50,625.000

951.3tw
12,036.000

1,841.600
29,341.800

173,810.600 j - i 173,810.600

1 b
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6, Ministerstvo vnútra.

1
-oi 

ä. 'S
i i Štátne výdavky

1942

riadne mimoriadne úhrn

n 11i ŕ A ' 1 Ks

6 B. Vecné výdavky:

1 Titul 1......................................................................... 38,083.100 16,028.800 54,111.900
Titul 2......................................................................... 18,413.400 160.000 18,573.400
Titul 3......................................................................... 91,749.000 29,167.000 120,916 000
Tilul 4...................................................................... ’ 1,642.000 12,186.000 13,828.000
Titul 5........................................................................... 1 36,918.000 14,181.000 51,099.000
Titul 6........................................................................... ! 113,800.800 23,913.000 137,713.800

1 Úhrn . . . 300,606.300 1 95,635.800 396,242.100

Uhm osobných výdavkov ...1
173,810.600 | — 173,810600

Uhm vecných výdavkov . . J 300,606.300 95,635.800 396,242.100

1

1

i

i ‘

i

1

Celkový úhrn kapitoly 6. . . . 474416.900

I

95,635.800

i

570,052.700
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6. Ministerstvo vnútra.
K

ap
ito

la 2 .. ”12
■“ S L á l n e p r í j m y >

6 1

2
3
4
9

6. Ministerstvo vnútra. 
Ministerstvo vnútra.

Ústredná správa a úrady verejnej správy vnútornej .... 
Policajné úrady a orgány..............................................................................  
Ústredňa štátnej bezpečnosti........................................................................  
Samosprávne prídely..........................................................................................

368.500
367.000

16.000
1 21,300.300

2

Titul 1. (úhrn) . . . 22.051.800

192.900

3

2

Titul 2. (úhrn) . . .

Sociálna správa.

Starcsllivost sitavebná a bytová..................................................................

192.900

1,055.000

3 Starostlivosť o mládež.....................................................'...........................
1 1,559.800

4

1

Titul 3. (úhrn] . . .

Organizácia práce. 

Ústredný úrad práce a úrady práce............................................................

2,614 800

20,429.000

2 S1 a roní J ívos t o nezamestnaných a iné podporné akcie .... 23.500

5

4

Titul 4. (úhrn) . . .

Starostlivosť o vojenských poškodencov.

Zvláštne príjmy.....................................................................................................

20,452.500

70.000
5 Štátny domov vojenských invalidov v Kovarciach........................ 115.000

6

1

Titul 5. (úhrn) . . .

Zdravotná správa.

Štátny zdravolne-sociálny ústav..................................................................

185.000

1,227.400
2 Štátne nemocnice............................................................................................... 88,911.300
3 Iné odborné a liečebné ústavy................................................................. 2,621.300
6 Zvláštne príjmy..................................................................................................... 200.000
7 Príjmy zo zdravotnej prirážky a samospráv, prídelov .... 5,227.600

Titul 6. (úhrn) . . .

Kapitola 6.

Titul 1...............................................................................................................................

Tilul 4....................................................................•..........................................................

Titul 6. -................................................................................................................ .....

Celkový úhrn kapitoly 6. . . .

1

98,187.600

22,051.800
192.900

2,614.800
20,452.500

185.000
93,187.600

143.684 600
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7, Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.
i 1942

Zl ■ ' *rt  ' 'i
2 « Štátne výdavky
S. ”5 2

riadne mimoriadne úhrn

£ ' ŕ c£ ______________________ £

' 7. Ministerstvo pravosúdia
' s Najvyšším súdom.

7 ; 1 ; Ministerstvo pravosúdia.
1 I

1 Minister:

; 1. Plat ministra...........................................................

; । 2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe ministra

100.000

33.400 1 1 100.000

33.400

| í A. Osobné výdavky..................................................... 133.400 | - II 133.400

1 i § 1. (úhrn) . . .
133.400

- 1
133.400

! '2 Ústredná správa:

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

B. Vecné výdavky......................................................
1,962.100

382.000
670.000 |

1,962.100

1,052.000

§ 2. (úhrn) . . . 2,344.100 670.000J 3,014.100

Titul 1. (úhrn) . . . 2,477.500 670.000 3,147.500

' 2 ■ Justičná správa:
i I ’ A- Osobné výdavky......................................................

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

36,504.200

7,947.300

1

410.000

3o,504.200
8,357.300

1 Titul 2. (úhrn) . . .
44,451.500 410.000 44,861.500

1

3 Trestnica, prechodný ústav a donu
covacia pracovňa v Leopoldove:

; A. Osobné výdavky......................................................
j । B. Vecné výdavky ......................................................

1,993.900
1,980.000

— 1,993.900
1,980.000

1 Titul 3. (úhrn) . . . 3,973.900 — 3,973.900

' 1
štátny výchovný a polepšoval 

j ústav a ženská trestnica v Ilave:

t 1 A. Osobné výdavky.......................................................
I B. Vecné výdavky.......................................................

1,214.400
1,691.000

— 1,214.400

1,691.000

Titul 4. (úhrn) . . - 2,905.400 — 2,905.400
' r 1

5 '• Najvyšší súd: 

í A. Osobné výdavky....................................................... 2,300.000
: 130.800 10.000

2,300.000
I 140.800

Titul 5. (úhrn) . . ; 2,430.800 10.000
| 2.440.800

i 1 II 1
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7, Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.

Ti
tu
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gr

af
Štátne výdavky

Kapitola 7.

A. Osobné výdavky: 

Titul 1.............................................................................
Titul .. ....................................................................................
Titul 3............................................................ ......
Titul 4..............................................................................
Titul .......................................................................................

Úhrn . . .

B. Vecné výdavky: 

Titul 1........................................................... .....
Titul 2. .............................................................................
Titul 3....................................................................................
Titul 4..............................................................................
Titul 5.....................................................................................

Úhrn . . .

Úhrn osobných výdavkov . . .
Úhrn vecných výdavkov . . .

Celkový úhrn kapitoly 7. . . .

1942

riadne mimoriadne úhrn

Ks

■2,095.500 2,095.500
36,504.200 — 36,504.200

1,993.900 — 1,993.900
1,214.400 —. 1,214.400
2,300.000 - 2,300.000

44,108.000 — 44,108.000

382.000 670.000 1,052.000
7,947.300 410.000 8,357.300
1,980.000 — 1,980.000
1,691.000 — 1,691.000

130.800 10.000 140.800

12,131.100 1,090.000 13,221.100

44,108.000 __ 44,108.000
12,131 100 1,090 000 13,221.100

56,239.100 1,090.000 57,329.100

■
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Kap, 7. Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.

। u 1942
fl ; l o
£ 1 _ I « Štátne príjmy
c. . - •- Ks
Ž I ŕ <

7. Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.

- Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.

1 . tMredná správa............................................................................................... 332.200

2 Justičná zpráva...............................................................................................

« Trestnica, prechodný ústav a donucovacia pracovňa pre mužov
1 v Leopoldove...............................................................................................

460.000

650.000

4 Štátny výchovný a polepšovaci ústav a ženská trestnica v Ilave 972.000

5 Najvýš!! súd.................................................................................................... ___________ 2.000

Celkový úhrn kapitoly 7. . . . _______ 2,416.200
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8. Najvyšší správny súď

Ti
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। Štáinevýdavky I( 1942

riadne I mimoriadne J úhrn

ll Ks

8. Najvyšší správny súd.
Najvyšší správny súd: 

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

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

1
1 'i
i

1,584.900 1 _

175.100 1 _

|i
I!
I 1,584.900

; 175.100

Celkový úhrn kapitoly 8. . . . 1,760.000 ! _ 1,760.000

i1
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

*Q ™
ä t- £ Štátne výdavky
O. □ g ’

M H £

I 1942

riadne mimoriadne úhm

Ks ’

9. Ministerstvo školstva a národnej osvety
9 1 Ministerstvo školstva a národnej osvety.

1 Minister: 

1. Plat ministra............................................  
2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe ministra

A. Osobné výdavky 

§ 1. (úhrn) . .

2 Ústredná správa: 

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

§ 2. (úhrn) . . .

Titul 1: 

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

Titul 1. (úhrn) . . .

2 Dozor na školy.

1 Dozor na školy národné: 

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

§ 1. (úhrn) . . .

100.000
| 33.400

— loo.ooo
— 33.400

| 133.400 j — 133.400 |

| 133.400 j — 133.4001

1 í

| 7,554.200 i — " 7,554.200
755.200 i — •' 755.200 |

8,309.400 j — i, 8,309.400 |

7,687.600
755.200

— । 7,687.600 1 
j 755.200 |

8,442.800 — 8,442.800 |

3,991.000
885.000

— 3,991.000 I

885.000 j

4,876.000 —
4,876.000 |

2 Dozor na školy stredné: 

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

§ 2. (úhrn) . . .

3 Dozor na školy odborné: 

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

§ 3. (úhrn) . . .

Titul 2:

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

Titul 2. (úhrn) , . .

3 Národné Školstvo.

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

1.500 Í

60.000 1

1- 1
1 
1

1.500 1

60.000 |

61.500 [ — |i 61.500 j

11.000
38.000

1 = II
11.000 I
38.000 |

49.000 - II 49.000 |

4,003.500
983.000

d
4,003.500 I

983.000 j

4,986.500 — 4,986.500 |

191,935.000
18,385.000

- '114,000.000 '

191,935.000 I
32,385.000 |

Titul 3. (úhrn) . . . i 210,320.000 | 14,000.000 ! 224,320.000 1

1
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

1 1942

5 ,ä Štálnevýdavky
c. ’S . 2 1

riadne mimoriadne I 
J

■úhrn

- i d, ra t- |e- | Ks

TO
j '4 1 1 Stredné školstvo.

! ' 1 1 S l r e d n é školy:

' A. Osobné výdavky...................................................... 17,733.300 17,733.300

j í ’* B. Vecné výdavky...................................................... 2,945.700
351.000 |

3,296.700

‘ § 1. (úhrn) ... 20,679.000
351.000 ||

21,030.000

। 2 U čilclské akadémie:

| A. Osobné výdavky ..................................................... 2,955.300 2,955.300

J B. Vecné výdavky..................................................... 565.100
6.000 |

571.100

. 1i | § 2. (úhrn) . . . 3,520.400
6.000 |

3,526.400

i j ' Titul 4:

A. Osobné výdavky ......................................................20,688.600 — 20,688.600

: B. Vecné výdavky...................................................... 3,510.800 357.000 3.867.800
i

Titul 4. (úhrn) . . . 24.199.400
1

357.000 24,556.400
i

5 ; Odborné školstvo.

>1 Obchodné učiliská:
| A. Osobné výdavky ...................................................... 4,751.600 — 4,751.600

, B. Vecné výdavky...................................................... 86.400 50.000 136.400

J § 1. (úhrn) . . .
4,838.000 50.000 4,888.000

, *2  Priemyselné a iné odborné školy:

■ A. Osobné výdavky...................................................... 4,165.000 — 4,165.000

' B. Vecné výdavky ...................................................... 1,044.400 150.003 1,194.400

1 § 2. (úhrn) . . . 5,209.400 150.000 5,359.400

। 3 Odborné školy pre ženské povolania:

| j| A. Osobné výdavky..................................................... 2,243.000 — 2,243.000

; > B. Vecné výdavky ..................................................... 220.000 150.000 370.000

i ‘ § 3. (úhrn) . . . 2,463.000 150.000 2,613.000

4 Učňovské školy: í

■ B. Vecné výdavky................................................ 3,201.500 1,000.000 4,201.500

i , . Titul 5:
,1
I1

I j A. Osobné výdavky ................................................ '1 11,159.600 I 11,159.600

j B. Vecné výdavky................................................ 4,552.300 1,350.000 1 5,902.300

Titul 5. (úhrn) . . ! 15,711.900 1,350.000

1

1
I 17,061.900

1
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.
1942
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Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrn

Ks

7

9
1

Vysoké školstvo a vedecké potreby.

U n i v e r z tit a:
A. Osobné výdavky ......................................................

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

1
9,855.400

4,774.800 1,000.000

ii
1:
|l 9,855.400

j! 5,774.800

§ 1. (úhrn) . . । 14,630.200 1,000.000 :: 15,630.200

2 Technika: ľ
A. Osobné výdaivky................................................ ' 4,405.000 — : 4,405.000
B. Vecné výdavky ...................................................... ii 970.800 4,600.000 ú 5,570.800

1 § 2. (úhrn) . . .
'. 5,375.800 4,600.000 i| 9,975.800

3 Vedecké ústavy a potreby:
; i i'

A. Osobné výdavky ........................................................... ; 205.500 — I1 205.500

B. Vecné výdavky ............................................................ | 748.300 480.000 ij 1,228.300

§ 3. (úhrn) . . . 1 953.800 | 480.000 jj 1,433.800

Titul 6: i

A. Osobné výdavky............................................................ 14,465.900 j — || 14,465.900
B. Vecné výdavky ............................................................ 6,493.900 | 6,080.000 || 12,753.900

Titul 6. (úhrn). . . . 20,959.800 | 6,080.000 j| 27,039.800

Nemecké školstvo. 1 
|

1 Dozor na školy:

A. Osobné výdavky ................................................ 228.900 __ 228.900
B. Vecné výdavky.............................................................. 66.000 18.000

f 84.000

§ 1. (úhrn) . . . 294.900 ' 18.000 312.900

2 Národné školy: 1

A. Osobné výdavky ........................................................... 9,639.000 1 __ 9,639.000
B. Vecné výdavky........................................................... 490.300 ; 815.000 1,305.300

§ 2. (úhrn) . . . 10,129.300 815.000 10,944.300

3 Stredné školy:

A. Osobné výdavky........................................................... 1,864.000 - | 1,864.000
B. Vecné výdavky........................................................... 305.000 103.000 | 408.000

§ 3. (úhrn) . . . 2,169.000 j 103.000 1 2,272.000

4 Odborné školy: 1 ll

A. Osobné výdavky ........................................................... 572.200 1 __ ll 572.200
B. Vecné výdavky........................................................... 136.100 | 21.500 j 157.600

§ 4. (úhrn) ... i 708.300 |

1

21.500 (i 729.800
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

1942

jü
jJIc

jü
j

Štátne výdavky riadne mimoriadne -úhrn.

Ks

12,304.100
997.400

| 12,304.100
| 1,954.900

Titul 7:

A. Osobné výdavky . . .
B. Vecné výdavky . . . 957.500

j, Titul 7*  (úhrn) . . . 13,301.500 957.500 || 14,259.000
1 1

8 ! i Školské a kultúrne styky s cudzinou. '
: 1 1

1 V odbore národného školstva:

’ A. Osobné výdavky...............................................  .
'i B. Vecné výdavky......................................................

438.000
90.000

1

438.000
90.000

§ 1. (úhrn) . . . 528.000 — 528.000

2 V odbore stredného školstva:

: A. Osobné výdavky.......................................................
i i ; B. Vecné výdavky .......................................................

15.000 
30.000

— 15.000
30.000

! j § 2. (úhrn) . . .
45.000 — 1 45.000

। । 0
| | 3 :■ V odbore vysokého školstva:
, 1 1] A. Osobné výdavky........................................................
| j |i B. Vecné výdavky.......................................................

60.000
331.000

— 60.000
331.000 I

j § 3. (úhrn) . . . 391.000 — 391.000

í ' Titul 8:

, A. Osobné výdavky.......................................................
] 1 B. Vecné výdavky.......................................................

513.000
451.000

— 513.000
451.000

j Titul 8. (úhrn) . . . 964.000 964.000

’ I
' o ■ Sociálna starostlivosť o Študentstvo.
. h
i j | B. Vecné výdavky......................................................... 2,490.000 720.000 3,210.000

101 [ Ochrana pamiatok, archívnictvo
i ť a muzejnictvo.

■ | ‘ A. Osobné výdavky......................................................

B. Vecné výdavky ......................................................
I 111.600
| 857.000 44.000

111.600
901.000

’ Titul 10. (úhrn) . . .
|| 968.600

44.000 I 1,012.600

; || Umenie.

■ 1 Písomníctvo:

। • A. Osobné výdavky......................................................
[ B. Vecné výdavky.................................................

1 26.100

1 50.000
j

—

1

26.100
50.000

í ' § 1. (úhrn) . . | 76.100 — i| 76.100

1 2 Divadelníctvo:
| B. Vecné výdavky ................................................ 5,120.000 — i| 5,120.000

1 II
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9. Ministerstvo školstva a národne} osvety.
1942

K
ap
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ra
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af Štátne výdavky

riadne | mimoriadne'

Ks

9 11 3

4

12

13

2

3

14

úhrn

Štábne lk cín z e r v 
hudobné:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

Umenie výtvarn 

A. Osobné výdavky

B.

B.

A.

B.

Ulm e nit e

514.700 I 
. 97.000 i

514.700
97.000

§ 3. (úhrn) . . 611.700 1 611.700

Vecné výdavky

§ 4. (úhrn) . .

Titul 11!

Osobné výdavky

Vecné výdavky

Titul 11. (úhrn) . .

Ľudová výchova.

Osobné výdavky ....

Vecné výdavky ....

Titul 12. (úhrn) . .

Ľudová výchova, umenie a sociálne ciele 
nemeckej národnostnej skupiny.

Sociálne a zdravotné podpory:

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

A. Osobné výdavky

B. Vecné výdavky

§ 2. (úhrn) . .

Umenie:
B.

A.

B.

B.

Vecné výdavky

Titul 13:

Osobné výdavky

Vecné výdavky

Titul 13. (úhrn) . .

Príspevky.

Vecné výdavky . . .

7.200

210.000

217.200

543.000

5,477.000

6,025.000 |

135.000

556.000

691.000

45.000

25.000

19.000

44.000

230.000

25.000

294.000

319.000

20.400 |

7.200

210.000

217.200

548.000

5,477.000

6025.000

135.000

556.000

691.000

45.000

25.000

19.000

44.000

230.000

25.000

294.000

|| 319.000

20.400
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

ll 1942

2 _ i- Š i ä l n e v ý d a v k y j!
riadne | mimoriadnej 

Ks

úhrn

i

u 15, Kultus.
|1 Rímskokatolícky kultu«:
1 A. Osobné výdavky.....................................................

B. Vecné výdavky.....................................................
12,836.100

200.000 1,500.000
12,836.100
1,700.000

1
; § 1. (úhrn) . . . 13,036.100 1,500.000 14,536.100

2 Gréckokatolícky kultu s:

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

4,077.300
46.300 48.000

4,077.300
94.300

§ 2. (úhrn) . . . 4,123.600 48.000 । 4,171.600

ha Ev. a. v. kulius:

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

5,910.300
655.000 100.000

5,910.300
765.000

' § 3a. (úhrn) . . . 6,575.300 100.000 6,675.300

3b E v. r e í. k u 11 u s:
1 A. Osobné výdavky.......................................................
! B. Vecné výdavky .......................................................

369.300
24.500 10.000

1 369.300
1 34.500

! § 3b. (úhrn) . . . 393.800 10.000 || 403.800

4 Pravoslávna cirkev:
! A- Osobné výdavky .......................................................

g B. Vecné výdavky ......................................................
84.400
10.000

—

1

II 84.400
|| 10.000

' i § 4. (úhrn) . . . 94.400 j — || 94.400

• 5 Židovská konfesia:
1 A. Os>bné výdavky ...................................................... 250.000 —

। 250.000

j Titul 15:

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

23,527.400
945.800 1,658.000

II 23,527.400
|| 2,603.800

। Titul 15. (úhrn) . . . | 24,473.200 1,658.000 || 26,131.200

16 , Preddavky udržovaleFom ne štát*
। 'i n y ch verejných škôl národných

na platy u č i t c I s k é:

A. Osobné výdavky ...................................................... 3,000.000 | 3,000.000

17 p Štátne nakladateľstvo: 

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

581.400
1 515.200

i

| 70.000

1!

581.400
■ 585.200

Titul 17. (úhrn) . , . 1,096.600 | 70.000 | 1,166.600

1
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.
j : 1942

tátne výdavky j riadne | mimoriadne úhrn

9
A. Osobné

Kapitola. 9. 

výdaivky;
7,687.600 i “

•

7,687.600Tita 1.
Titul 2. 4,003.500 i '“ 4,003.500
Titul 3. 191,935.000 191,935.000
Titul 4. 20,688.600 — 20,688.600
TítuJ 5. 11,159.600 — 11,159.600
Titul 6. 14,465.900 — 14,465.930

| Titul 7. 12,304.100 — 12,304.100
Titul 8. 513.000 513.000
Titul 9. — J — —
Titul 10. ............................................................................ 111.600 111.600
Titul 11. ............................................................................ 548.000 548.000
Titul 12. 135.000 135.000
Titul 13. 25.000 __ 25.000
Titul 14. — — —
Titul 15. ............................................................................ 23,527.400 — 23,527.400
Titul 16. ............................................................................. 3,000.000 3,000.000
Titul 17. ............................................................................. 581.400 581.400

Úhrn . . . 290,685.700 — i 290,685.700

B. Vecné výdavky;
Titul 1. 755.200 _ i 755.200
Titul 2. ............................................................................. 983.000 - 983.000
Titul 3. ............................................................................. 18,385.000 14,000.000 32,385.000
Titul 4. ............................................................................. 3,510.800 357.000 1 3,867.800
Titul 5. 4,552.300 1,350.000 ji 5,902.300
Titul 6. ....................................................................... 6,493.900 6,080.000 | 12,573.900
Titul 7. 997.400 957.500 í 1,954.900
Titul 8. 451.000 ____ • 1

451.000
Titul 9. ................................................................. 2,490.000 720.000 i 3.210.000
Titul 10. . . .... ....................................................... 857.000 44.000 l 901.000
Titul 11. 5,477.000 __  i 5,477.000
Titul 12. ....................................................................... 556.000 __ • 556.000
Titul 13. 294.000 __ 1 294.000
Titul 14. ....................................................................... 20.400 — 20.400
Titul 15. 945.800 1,658.000 : 2,603.800
Titul 16. — __ —

. Titul 17. ....................................................................... 515.200 70.000 1 585.200

Úhrn . . . 47,284.000 25,236.500 72,520.500

Úhrn osobných výdavkov . . . 290,685.700 — ! 290,685.700

Úhrn vecných výdavkov . . . 47,284.000 | 25,236.500 ,| 72,520.500

Celkový úhrn kap. 9. ... 337,969.700 | 25,236.500 || 363,206.200

i i
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.
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i Štátne príjmy-
1942

Ks

i
9, Ministerstvo školstva a národnej osvety.

9 1 2
!

Ústredná správa.

1 í a) Zisk z odpredaja Zvestí.........................................................................
i b) Rozličné príjmy.........................................................................................

15.000

Titul 1. (úhrm) . . ■ 15.000

i 
2; | Dozor na školy.

1
2

3

1 Dozor na školy národné................................................................................
; Dozor na školy stredné...............................................................................

Dožer na školy odborné...............................................................................

—

Titul 2. (úhrn) . . . —

3 Národné školstvo.

a) Náhrady za naturálne byty....................................................................
? b) Rozličné príjmy.........................................................................................

1,203.400

Titul 3. (úhrn) . . . 1,203.400

4 Stredné školstvo.

1 Stredné školy:

i 
i i 
i

a) Školský plat..............................................................................................
-! b) Smluvné príspevky ...............................................................................
|, c) Refundácia plalov štátnych profesorov prikázaných na ne-
I štátne školy..............................................................................................

d) Rozličné príjmy.................................................................................. . .

2,000.000
43.100

741.900
30.000

i
2 Učiteľské akadémie:

a) Školský plat .............................................................................................
b) Smluvné príspevky . .........................................................................
c) Refundácia platov štátnych profesorov prikázaných na ne

štátne školy.................................................................................  
1 d] Rozličné príjmy........................................................................................

53.500
3.400

103.700
3.900

i Titul 4. (úhrn) . . . 2,979.500

Odborné školstvo.

i 1
2

Obchodné učiliská (školský plat)..............................................................
Priemyselné školy (školský plat)..............................................................

73.400
63.100
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.
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Štátne príjmy
1942

Ks

9 5 3 Odborné školy pre ženské povolania:

a) Školský plat......................... .................................................................... 123.700
b) Smluvné príspevky.............................................................................

1 40.000

c) Refundácie .............................................................................................. 29.500

Titul 5. (úhrn) . . . 329.700

6 | Vysoké školstvo.

1 Univerzita:

a) Kolegijné .............................................................................................. ..... 500.000
1 b) Študijný príspevok ............................................................................. 10.000

2 Technika:

a) školský plat.............................................................................................. 200.000
b) Rozličné príjmy........................................................................................ —

3 Vedecké ústavy:

a) Rozličné príjmy:................................................................. —

Titul ú. (úhrn) . . . 710.000

7 Nemecké školstvo.

1 Dozor na školy ..............................................................................................  . —

2 Národné Školy:

a) Náhrady za naturálne byty........................................................... 49.100
b) Rozličné príjmy......................................................................................... —

3 Stredné školy:

a) Školský plat............................................................................................... 183.100
b) Rozličné príjmy......................................................................................... —

4 Odborné školy:

a) Školský plat............................................................................................... 3.600
b) Rozličné príjmy......................................................................................... —

Titul 7. (úhrn) . . . 235.800

8 Školské a kultúrne styky s cudzinou..................................................... __
9 Sociálna starostlivosť o Stud e nist vo..................................................... —

10 Ochrana pamiatok, archívnictvo a muzejníctvo.............................. —

11 Umenie. A
1 Písomníctvo ........................................................................................................... —
2 Divadelníctvo........................................................................................................... —
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66

9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

.i u . 15 i _ | : Štátne príjmy j,

n । J3 IIt- | °-______________________________________________________Ü-

1942

Ks

Q'jl 3 Umenie hudobné:

a) Školský plat na Štátnom konzervatóriu....................................
b| Rozličné príjmy .....................................................................................

4 Umenie vý.varné.......................................................................

Titul 11. (úhrn) ...
1
| j? ľudova výchova...................................................................................................... j

1 13 ; Eud:vá výchova, umenie a sociálne ciele nemeckej národnost-
! nej skupiny...............................................................................................
i 14 j'i Príspevky.........................................................................................................
1 1
1 15 Kultus.

1 Rimskckzlolícky kultus (penzijné príspevky).....................................
, 2 Gréckokatolícky kultus (penzijné príspevky).....................................

Ev. t v. kultus (penzijné príspevky).....................................................
j 2b Ev. rel. kultus (penzijné príspevky).....................................................
■ * Przroslivna cirkev (penzijné príspevky)...............................................
’ Židovská konfesia (penzijné príspevky)...............................................

| Titul 15. (úhrn) . . .

1 Prí'pexky udržovalelov neštátnych verejných škôl národných
ni penzie učiteľské...............................................................................

I 1? ' Štátne nakladateľstvo ...............................................................................

J Celkový úhrn kapitoly 9. . . ,

120.000
10.000

130.000

1,080.000
215.500
300.000

25.000
6.000

1,626.500

100.700
1,166.600

8,497.200
i 1

i

t



Slovenský zákonník č. 1, 67

10. Ministerstvo hospodárstva.
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1942

Štátne výdavky riadne ' mimoriadne úhrn.

Kj

10. Ministerstvo hospodárstva.

10 1 Ministerstvo hospodárstva.

1 M i nist er:

1. Plat ministra............................................................

2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe ministra

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

§ 1. (úhrn) . . .

2i Ústredná správa:

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

§ 2. (úhrn) . . .

3 Odborné poradné sbory:

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

1 1 =
i ! |
|l 100.000 : — | 100.000

j 33.400 j — || 33.400

133.400 | — || 133.400

133.400 | — || 133.400

ií

5,505.000 í — || 5,505.000

1,626.000 | 300.000|| 1,926.000

7,131.000 | 300.000 |j 7,431.000

i ■ I

5.000
i 20.000

5.000
20.000

—

§ 3. (úhrn) . . .

4 Členstvo v medzinárodných úniách:

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

. § 4. (úhrn) . . . |

5 Zveľaďovanie obchodu:

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

25.000 — j 25.000

91.000 91.000

91.000
1 -

91.000

120.000

1

120.000

§ 5. (úhrn) ...

6 Zveľaďovanie vývozu: 

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

§ 6. (úhrn) . . .

7 Zveľaďovanie priemyslu: 

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

§ 7. (úhrn) . . .

Titul 1;

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

Titul 1. (úhrn) ...

120.000
— II 120.000

472.000 - 472.000

472.000
— [j 472.000

1,320.000

_ । 1,320.000

1,320.000
|| 1,320.000

5,643.400
3,649.000

1

|| 5,643.400
300.000 || 3,949.000

9,292.400 f 300.000 ' 9,592.400

1 I!
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il 1 1942 _—--
1 a 

u
Štátne výdavky । riadne |

'mimoriadne úhrn
___ __ —■—

“Jŕ. £" K.

10 2 Zveľaďovanie živnosti. |

i S L ústav pre zvel. živ. v T u r č. Sv.1 
Martine:

>

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

473.400

410.600

— i
100.000

473.400

510.600

§ 1. (úhrn) . . . 884.000 100.000
984.000

2 Opatrenia na podporu živnosti:

B. Vecné výdavky..................................... 150.000
150.000

§ 2. (úhrn) ... 150.000 —
150.000 

'---------------------
3 Rozličné iné opatrenia z v e I a ď o v a- 

cie: t

B. Vecné výdavky.....................
55.000

1
—

j 55.000

§ 3. (úhrn) . . 55.000 1 —■ i 55.000
i -------—

4 Sociálna starostlivosť o živnost- 
nictvo:

1 
1 t

B. Vecné výdavky ....
100.000

1
— 100.000

1 § 4. (úhrn) . . 100.000
' 100.000

5 Turistický a kúpeľný ruch: i !
1 1 B. Vecné výdavky ....

1,165,000 ___
1 1,165.000

§ 5. (úhrn) . . 1,165.000 1 —
i 1,165.000

Titul 2:

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

473.400
1,880.600 100.000

473.400

1,980.600

Titul 2, (úhrn) . . 2,354.000 100.000 : 2,454.000

3 Slovenské plavebné podniky:

B. Vecné výdavky ....
| 5.000 —

i 5.000

Titul 3. (úhrn)
5.000 — 5.000

4 ústredný úrad pre ochranu živno. 
sienského vlastníctva:

i: II

A. Osobné výdavky .
B. Vecné výdavky ..................... j 200.000

j 50.000 100.000
200.000

1 150.000

Titul 4. (úhrn) . j 250.000 100.000
' 350.000

íl
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10. Ministerstvo hospodárstva.
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Štátne výdavky

10 5

6

1

2

3

2

3

Priama starostlivosí o roľníkov.

P o f n o h osp o d ár sk e školy:

A.

B.

B.

Osobné výdavky . ■
Vecné výdavky . .

Vecné výdavky

Odborné

B. Vecné

Sociálna 

B. Vecné

výdavky

§ 1. (úhrn)

prostriedky:

§ 2. (úhrn)

§ 3. (úhrn)

s Í!a r o; st 1 i v o's t o rola 

výdavky ..........................................

Titul 5:
A. Osobné výdavky . . . 
B. Vecné výdavky . . .

§ 4. (úhrn)

Titul 5. (úhrn)

Vodné hospodárstvo a kultúrna technika.

Orgány vodohos

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

B. Vecné výdavky

držby:

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

§ 1. (úhrn) . .

§ 2. (úhrn) . .

§ 3. (úhrn) . .

1942

riadne ' mimoriadne l< úhrn

Ka

2,917.000

i t

i 2,917.000
. | 3,015.000 — [ 3,015.000

1 5,932.000 — i 5,932.000

280.000 —

1

; 280.000

280.000 ! — 280.000

2,151.000
i
1 _ j 2,151.000

1 2,151.000 — 1 2,151.000

| 345.000 __ 345.000

| 345.000 — 345.000

2,917.000 __ 2,917.000

5,791.000 — 5,791.000

8,708.000 — 8,708.000

i

3,519.000 - 3,519.000
141.000 330.000 |' 471.000

3,660.000
330.000 ||

3,990.000

' 123,000.000

II

- 1
123,000.000

123,000.000 _ 1- 123,000.000

730.000

ll 
1

— ľ
730.000

75.000 | _ ■ 75.000

805.000 j — ■ 805.000
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10. Ministerstvo hospodárstva.

101 6
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Štátne výdavky

Titul 6i

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

Titul 6. (úhrn) . .

Polnohospodárska výroba.

Orgány p o t n oh o s p o d. ársk e j správy:

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

§ 1. (úhrn) . .

2‘ Výroba rastlinná: 

!; B. Vecné výdavky .

§ 2. (úhrn) . .

I B. Vecné výdavky

§ 3. (úhrn) . .

A. Osobné výdavky 
B. Vecné výdavky

§ 4 (úhrn) . .

5 ; P o I n oh o s p o d á r s ke výsk u m n t c t v o: 

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

I 'I
6aVeterinárna správa: 

' I A. Osobné výdavky . .

f 'i B. Vecné výdavky . .

g 5. (úhrn) . .

g 6a. (úhrn) . .

B. Vecné výdavky

g 6b. (úhrn) . .

1942

riadne
mimoriadne | úhrn

Ks

4,249.000

123,216.000 330.000
4,249.000 

|| 123,546.000

127,465.000 330.000
|| 127,795.000

848.800
80.000 1.500

!

848.800
81.500

928.800 1.500 í 930.300

5,145.500 5,145.500

5,145.500 — 5,145.500

4,695.000 — 4,695.000

4,695.000 4,695.000

3,594.000
5,528.500 1 1 __

_
.- r

3,594.000 

5,528.500

9,122.500 — 9,122.500

1,895.500
987.200

28.000 ।

1,895.500
1,015.200

2,882.700 28.000 ||
2,910.700

2,221.500
393.500

10.000 ।

2,221.500
403.500

2,615.000 10.000 ||
2,625.000

275.000

|

275.000

275.000 - 1
275.000

II
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10, Ministerstvo hospodárstva.
1942

K
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ito
la
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tu

l 
Pa

ra
gr

af
Štátne výdavky riadne [ mimoriadne úhrn

Ks

10 7 7 iSiátny di a g n oj s Li c k ý

8

§ 7. (úhra) . . .

1

1 Titul 7:

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

| Titul 7. (úhra) . . .

Lesná politika a policie 

Propagácia lesníctva a lesného ho-

2

s p o> d á r s t iv a:

B. Vecné výdavky • • » . ..................................

§ 1. (úhrn) . . .

P-oTn oí'h. of'S(p;o|d, ár-sk á 5 jtialti s t*ik  a a

3

informačná služba?

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

§ 2. (úhrn) . . .

Lesná služba dohliadacia:

4

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

§ 3. (úhra) . . .

Z v e F a d o v au i e lesného hosp,:

5

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

§ 4. (úhra) . . . 1

Kultúrne a s o c. potreby:

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

§ 5. (úhrn) . . . !|

Titul 8;

A. Osobné výdavky..........................................................1
B. Vecné výdavky..........................................................|

Titul 8. (úhrn) . . . ||

il

169.000
95.000 200.000

169.000
295.000

264.000 200.000 464.000

8,728.800
17,199 700

25,928.500

1,897.400
428.000

2,325.400

690.000

690.000

70.000

70.000

1,897.400
1,188.000

3,085.400

239.500

239.500

8,728.800
17,439.200

26,168.000

1,897.400
428.000

|| “ 2,325.400

690.000

690.000

70.000
|| 70.000

1,897.400
1,188.000

3,085.400
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10, Ministerstvo hospodárstva.
1942

Ti
ta

! 
Pa

ra
gr

af
Štátne výdavky riadne i mimoriadne úhrn

10 Kapitola 10,

A. Osobné výdavky:

Titul

Titul 1......................................................................... j
Titul 2.......................................................................
Titul 3.......................................................................
Titul 4....................................................................
Titul 5.......................................................................
Titul 6.................................................. .....
Titul 7

8.

B. Vecné výdavky:

Titul 
Titul 
Titul 
Titul 
Titul 
Titul 
Titul 
Titul

2.
3.

6.
7.
8.

Ks

Úhrn . .

Celkový úhrn kapitoly 10. . .

Úhrn osobných výdavkov . .
Úhrn vecných výdavkov .. .

Úhrn . .

5,643.400 , 5,643-400

473.400 | — 473.400

— ! 
200.000 __ 200.000

2,917.000 __ 2,917.000

4,249.000 __ 4,249.000

8,728.800 __ 8,728.800

1,897.400 — 1,897.400

24,109.000 — 24,109.000

3,649.000 300.000 3,949.000

1,880.600 100.000 1,980.600

5.000 — 5.000

50.000 100.000 150.000

5,791.000 — 5,791.000

123,216.000 330.000 123,546.000

17,199.700 i 239.500 17,439.200

1,188.000 -
j 1,188.000

152,979.300
| 1,069.500 154,048.800

24,109.000 — i 24,109.000

152,979.300 1,069.500
i 154,048.800

177,088.300 1,069.500 178,157.800
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10. Ministerstvo hospodárstva.

eli

rt'

i ~

1 ?
- i * Štátne príjmy

1942

Ks3
w J±.

■

10 1

2

4

2
4
6
7

1

J

10. Ministerstvo hospodárstva. 
Ministerstvo hospodárstva. ।

: Ústredná správa..........................................................................................................ij
Členstvo v medzinárodných úniách.................................................................... .
Zveľaďovanie vývozu.........................................................................................   •[
Zveľaďovanie priemyslu........................................................................................ p__

1

Titul 1. (úhm)

Zveľaďovanie živností j

il
Štátny ústav pre zveľaďovanie živnosti v Turí. Sv. Martine

Titul 2. (úhrn) .

Ústredný úrad pre ochranu živnostenského vlastníctva . . |j

621.000
10.000

5,501.000
200.000

6,332.000

70.000

70.000

1,200.000

s'

1

1

Titul 4. (úhrn) ...

Priama starostlivosí o roľníkov. i

Poľnohospodárske školy............................. .................................. .....

Titul 5. (úhrn) ... |

Vodné hospodárstvo a kultúrna technika. 

Orgány vodohospodárskej služby..................................................................!

1,200.000

90.000

90.000

2.500

1

7

8

2

1
2
3
4
5 
6a

3
4

Priame zveľaďovanie v odbore vodného hospodárstva ... 'l

Titul 6. (úhrn) 1___

Poľnohospodárska výroba. i

Orgány poľnohospodárskej správy............................................................... i
Výroba rastlinná ............................................................................................
Výroba živočíšna ............................................................................................
Ústavy pre chov koní.....................................................................
Poľnohospodárske výskumnlctvo ................................................................ 1
Veterinárna správa ...................................................................................... ........

Titul 7. (úhrn) . . . |____

Lesná politika a polícia. ii

Lesná služba dohliadania................................................................................ i
Zveľaďovanie lesného hospodárstva.........................................................Ii

Titul 8. (úhrn) . . . j

Celkový úhrn kapitoly 10. . • • ।

4,925.000

4,927.500

1.000
1.000

10.000 
1,680.500

308.500
311.000

2,312.000

1,005.000
50.200

1.055.200

15,986.700
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11. Ministerstvo dopravy a verejných prác.

ti 1
0

d1

Ľ li

„41 Stálnevýdavky !i

1942

riadne mimoriadne úhrn

________________________ í Ks

1 

<

. ■ i

11, Ministerstvo dopravy a verejných prác,
1 i Ministerstvo dopravy a verejných prác.

1, Kabinet ministra dopravy a verej
ných prác: !
A. Osobné výdavky....................................................
B. Vecné výdavky......................................................I

894.700
315.800 70.000

894.700
385.800

í T
i| § 1. (úhrn) . . . ■: 1,210.500 70.000 1,280.500

1 Titul 1. (úhrn) . . ,1 1,210.500 70.000 1,280.500

1

: l|
2 : ll Rezort verejných prác. ।

1 11| Ústredná správa a štátna stavebnál 

। 5 alnžba; ■
| A. Osobné výdavky........................................................ j

I । B. Vecné výdavky........................................................ 1

| f $ 1. (úhrn) . . .

। p Titul 2. (úhrn) . . .
3 | j*  Cestné komunikácie.

| 1J Udržovanie štátom spravavaných 

| ciest a mostov:
1 1 B. Vecné výdavky....................................................
i i
| | S 1. (úhrn) . . .

2- Všeobecné výdavky v obore cies-t a 
i j m oe to v:

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

' § 2. (úhrn) . . .

| 1 Titul 3:

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

1 
Titul 3. (úhrn) . . .

' Technické skúšobníctvo a výskumníctvo.
4' i:

1 Skúšky a revízie parných kotlov a 
l! priemyselný dozor:

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

38,736.000
1,829.000 1,200.000

38,736.000
3,029.000

40,565.000 1,200.000 41,765.000

40,565.000 1,200.000 41,765.000

58,060.000 1,000.000 59,060.000

[ 58,060.000
1,000.000 59,060.000

I - 155.000

1 

i 155.0001 1 • 155.000
| 155.000

58,060.000 | 1,155.000 59,215.000

1 58,060.000 1,155.000 59,215.000

64.800 64.800

§ 1. (úhrn) . . •

Titul 4. (úhrn) . •

64.800 1 64.800

64.800 ! — 1
| 64.800
!
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11. Ministerstvo dopravy a verejných prác.
I 1942

Ti
tu

l 
Pa

ra
gr

af

11 5

1

2

3

Elektrizáciu Stálu«

Elektrizáciu šitátu všeobecne: 

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

§ 1. (úhrn) . . .

Elektrizácia vidieka: 

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

§ 2. (úhrn) . . .

Finančná podpora elektrických ve
dení dôležitých v záujme Štátu: 

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

§ 3. (úhrn) . . .

Titul 5:

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

3.300

F

i ii
| — |l 3300

3.300 — 1 3.300

7,500.000 —

E

|| 7,500.000

7,500.000 —
I 7,500.000

I

— | 500.000

II
i

1 500.000

— | 500.000 500.000

| 8,003.3007,503.300 500.000

6

1

7

8

1

2

Titul 5. (úhrn) . . .

Vodné stavby.

Vodné stavby:

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

Titul 6. (úhm) . . .

Spriva štátnych budov:

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

Titul 7. (úhm) . . .

Stavba budov a kúpa realít pre potreby 
civilnej Štátnej správy.

Ministerstvo vnútra:

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

7,503.300 500.000 |j 8,003.300

3,518.000

1 

' 3,518.000

3,518.000 —
| 3,518.000

130.000
9,960.500

—
3,670.000

1
130.000

13,630.500

10,090.500 3,670.000 13,760.500
i

305.500 305.500

§ 1. (úhrn)

Ministerstvo školstva a národnej' 
osvety:

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

$ 2. (úhrn) . . . |

—
305.500 |

305.500

1

34.900 || 34.900

_ j 34.9001| 34.900

ll ! II
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11. Ministerstvo dopravy a verejných prác.

« . li

Štátne výdavky ।
a- 2 2 i

1942 

riadne ' mimoriadne ■úhrn

11 S " Ministerstvo dopravy a verejných;
/ Príc: li

[p B. Vecné výdavky.......................................................

§ 3. (úhrn) . . .

Titul 8:

! A. Osobné výdavky....................................................
i B. Vecné výdavky....................................................

Ks
1

í

220.000

--

220.000

— 220.000 i 220.000

__

_ I 

560.400
—

560.400

! Titul 8. (úhrn) . .

ľ । Plavebnictvo.

1 i Plavebné úrady:

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

! B. Vecné výdavky.................................... . .
f

ľ $ 1. (úhrn) . . .

560.400 560.400

■

1,512.700
1,992.300 29.000

1,512.700
2,021.300

3,505.000 29.000 3,534.000

- Medzinárodné riečne komibíe: 

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

§ 2. (úhrn) . . .

Lode & plavebné zariadenie: 

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

| § 3. (úhrn) .

! Titul 9:

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

Titul 9. (úhrn) . . .

50.000 — 50.000

50.000 50.000

__ 350.000 350.000

— 350.000 350.000

1,512.700
2,042.300 379.000

1,512.700
2,421.300

3,555.000 379.000 3,934.000

10 Baníctvo.

1 • Banská administratíva: 

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

§ 1. (úhrn) . . .

- danské úrady:

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

§ 2. (úhrn) . . .

70.000 5.000 j 75.000

70.000 5.000 |
75.000

340.500
105.400 6.000

340.500
111.400

1 445.900 6.000 451.900
1 1
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11. Ministerstvo dopravy a verejných prác.

3. 'S

•a
ä Štátne výdavky

i;
riadne1

1942

j mimoriadne úhrn

mJh M 
dt Ks 

i ''
-

u Titul 10:

i 

i

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

340.500
| 175.400

1 — 310.500
1 11.000 186.400

* Tilul 10. (úhrn) . . .
| 515.900 11.000 526.900

i
11 Ciachová a puncovná služba. 1

1 Riaditeľstvo, ciachové a puncovné 

úrady;
A. Osobné výdavky ..............................................

z B. Vecné výdavky . . . ...................................
1,130.000

562.600 350.000
1,130.000

912.600

§ 1. (úhrn) • 1 ।

Titul 11. (úhm) . . . j

1,692.600 350.000 2,042.600

1.692.600 350.000 J 2,042.600

. 1
Kapitola 11. 1

i j A. Osobné výdavky: |
| Tilul 1................................................................................. 1

| Titul 2. . . ............................. ..... , - . .
Titul 3...............................................................................

। Titul 4............................................................. .....
| Tilul 5.................................................................................|

Tilul 6...............................................................................
। Titul 7................................................................................ 1

j Titul 8............................................................  1
1 Tilul 9......................................................  i

.1 Titul 10.................................................................. j

: Titul 11..............................................................................

897.700 i
38,736.000 i

130.000

1,512.700
340.500 :

1,130.000 '

l 
.1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1

894.700 
38,736.000

130.000

1,512.700
340.500

1,130.000

Úhrn . , . 42,743.900 | — 42,743.900

i B. Vecné výdavky: ' 1 .
' Titul 1...................... ..... ...................................................
। Titul 2........................... .......................

Titul 3..............................................................................
Titul 4..............................................................................
Titul 5..............................................................................
Titul 6..............................................................................
Titul 7................................................................................ 1
Titul 8................................................................................ j

Titul 9................................................................................ 1
Titul 10................................................................... . :
Titul 11................................................................................;

r

1

315.800
1,829.000 I

58,060.000 1

64.800 i
7,503.300
3,518.000 ;
9,960.500

2,042.300 
175.400 
562.600

70.000 1 
1,200.000 , 
1,155.000 ;

500.000 "

3,670.000 | 

560.400 । 
379.000
ii.ooo;

350.000 I

385.800 
3,029.000 

59,215.000
64.800 

8,003.300 
3,518.000 

13.630.500
560.400 

2,421.300
186.400 
912.600

Úhrn . . . il 
i 84,031.700 7,895.400 91,927.100

Úhm osobných výdavkov ...
Úhrn vecných výdavkov ... 1

42,743.900
84,031.700 :

- ■!
7,895.400 f

42,743.900
91,927.100

Celkový úhrn kapitoly 11. . . . !| 126,775.600 ■ 7,895.400 1 31,671.000
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11. Ministerstvo dopravy a verejných prác.

Pa
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1942

Štátne príjmy

11, Ministerstvo dopravy a verejných prác,

Vodné stavby

11; 1 1 Kabinet ministra dopravy a verejných prác....................................

2 i Rezort verejných prác.

. 1 ; Ústredná správa a štátna stavebná služba.........................................

1 3 L Cestné komunikácie.

i‘ | Príjmy zo Štátnych a štátom spravovaných ciest a mostov . .

l 4 i Technické skúšobníctvo • výskumníctvo.

; 1 Taxy za skúšky a revízie parných kotlov.........................................

6

Správa ttátnych budov

8 Starba budov a kúpa realít pre potreby civilnej Štátnej správy

Plavební ctvo.

Ks

914.000

150.000

3,610.000

192.000

5,260.000

5,455.900

Plavebné úrady 7,000.000

10 I

11

Baníctvo.

Banská administratíva

Ciachová a puncóvná služba.

Riaditeľstvo, ciachová a puncovné úrady . .

Kapitola 11. (úhrn) . ■

1.768.000

1,449.200

25,799.100
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12. Ministerstvo financií.

Ka
pi

to
la

 

Ti
tu

l 
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ra
gr

af — r. ™ -
Štátne VÝdavkv I riadne I mimoriadne úhrnh- ! -

12» Ministerstvo financií.
12 1 Ministerstvo financií.

1 Minister;

1. Plat ministra................................................................
i 2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe ministra 

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

§ 1. (úhrn) . . .

2 Ústredná správa: 

A. Osobní výdavky ...........................................
B. Vecné výdavky................................................... .....

I

1
100.000 I —

33.400 I —
I 100.000
1 33.400

133.400 | — |j 133.400

133.400 j — || 133.400

1 '
13.014.500
3,301.000

100.000: 13.114.500
386.000 ľ 3,687.000

§ 2. (úhrn) . . .. 16,315.500 486.000
lj 16,801.500

Titul Is

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

13,147.900
3,301.000

i

100.000
386.000

j 13,247.900 
| 3,687.000

Titul 1. (úhrn) . . . 16,448.900 486.000
| 16,934.900

2 । Podriadené úrady a orgány.

1 {Finančné úrady administratívne:

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

17,094.300
2,465.000 531.600

1

17,094.300
2,996.600

§ 1. (úhrn) . . . 19,559.300 531.600 20,090.900

2 Technická finančná kontrola:

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

876.400
82.300 2.000

876.400
84.300

§ 2. (úhrn) . . . 958.700 2.000 960.700

3 Finančná prokuratúra:

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

772.200
282.100 4.000 |

772.200
286.100

§ 3. (úhrn) . . . 1,054.300 4.000 |
1,058.300

á Daňové úrady:

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

23.781.700
2,667.000 196.000 ,

23,781.700
2,863.300

§ 4. (úhrn) . . .
26,448.700 | 196.000 ||

26,644.700
1 '1
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12. Ministerstvo financií.

' ' 1
1942

« Štátne výdavky j
«31^

riadne mimoriadne úhrn

1II || 
í¾ 

ll

Ka

1- - •'|Ú s t r e d n A Štátna pokladnica: 

I A. Osobné výdavky..................................... i
i t B. Vecné výdavky .....................................................

458.100
23.800 40.000

i 458.100

63.800
' । s 5. (úhrn) . . .

481.900 40.000 521.900

j G, Pozemkový kataster: 

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

11,978.200
6,539.100

80.000
1,099.900

12,058.200
7,639.000

§ 6. (úhrn) . . . 18,517.300 1,179.900 19,697.200

‘ 7; Colné úrady:

| A. Osobné výdavky .....................................................
i B. Vecné výdavky .....................................................

8,187.200
1,072.500 130.000

8,187.200
| 1,202.500

ľ
11 § 7. (úhrn) . . . 9,259.700 130.000 9,389.700

i ‘
1 8f Dôchodková kontrola:
1j l A. Osobné výdavky.....................................................
' í B. Vecné výdavky.....................................................

9,825.750
3,421.700 • 25.300

9,825.750
3,447.000

5 8. (úhrn) , . . 13,247.450 25.300 13,272.750

9' Finančná stráž:

i A. Osobné výdavky ....................................................
l B. Vecné výdavky....................................................

23,047.000
6,043.400 292.800

23,047.000 
6,336.200

i § 9. (úhrn) . . . 29,090.400 292.800 29,383.200

10 Úrady potravnej dane na diáre: 
I 
‘ A. Osobné výdavky .....................................................
' B. Vecné výdavky.....................................................

1,702.200
189.450 6.800 |

1,702.200
196.250

■
1 $ 10. (úhm) . . .

!
। 1,891.650 6.800 1,898.450

H C h era i c k o-t e c h n i c k á skúšobňa fin. 
správ:

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

i 

53.650
15.000 — 1

53.650
15.000

§ 11. (úhrn) . . . 68.650 - i 68.650

Titul 2;

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

97,776.700
22,801.350

i
80.000 |l 

2,328.400 j
97,856.700
25,129.750

Titul 2. (úhrn) . . . 120,578.050 2,408.400 ||
122,986.450

II
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<1 Štátne výdavky riadne

1942

1! -u 
nei| úhrn

ii
numeri ad

1 •S S 
n- ---- । Ks

Jd t-
i

12 3

i

Verejné dávky,
J p r > a m e dane:

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

1

1

15.000 —
373.000 | —

!■
j, 15.000

373.000

' Si. (úhrn) . .
, 388.000 f —

388.000

z obratu a prepychová: 

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

2.000 ; —
j 55.000 j —

|, 2.000
| 55.000

S 2. (úhrn) . . 57.000
1 - |: 57.000

Spotrebné dane: 

A. Osobné výdavky ..................................................  
B. Vecné výdavky .................................................. 320.500 1' 320.500

§ 4. (úhrn) . . .
■1

320.500
r|| 320.500

Ď poplatky:
A. Osobné výdavky .........................................................
B. Vecné výdavky.........................................................

58.000
1,745.000 __

í 58.000
I- 1,745.000

1
1 § 5. (úhrn) . . . j 1,803.000 — 1,803.000

Kartelový poplatok: 

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

ŕ
§ 6. (úhrn) . . . I - - 1 -

Titul 3;

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

i

i 75.000
| 2,493.500

—
-

l 75.000
2,493.500

Titul 3. (úhrn) . . . ; 2,568.500 — 2,568.500

4
1

Monopoly.

Sof — soľný monopol:
A. Osobné výdavky........................................
B. Veoné výdavky .........................................

35.000
21,660.000 75.000

1 ■
35.000

21,735.000

Š !. (úhrn) . . . 21,695.000 ,
75.0001

21,770.000
o Sladidlá:

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

i
6.000 |

j:

= i
6.000

§ 2. (úhrn) . . . i 6.000 1 - í
6.000

íl 1
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Š t á t n e v ý d a v k y || riadne mimoriadne uhni

A. Osobné výdavky ....................................................
B. Vecné výdavky.................................................... 14.000

— j
14.000

1 I § 3. (úhrn) . . . 14.000
_ ||

14.000

1 Tilnl 4: l

i i A. Osobné výdavky .................................................... 35.000 35.000
I , B. Vecné výdavky...................................................... 21,680.000

75.000 ||
21,755.000

i ľ
Titul 4. (úhrn) . . . 21,715.000

75.000 ||
21,790.000

5 í Štátna lotéria:
1

í A- Osobné výdajky..................................................... 6.000 6.000

i B. Vecné výdavky ..................................................... 4,827.500 - II 4,827.500

. Tilul 5. (úhrn) . . . 4,833.500 - II 4,833.500
1

Kapitola 12.

1 1 A. Osobné výdavky:

i Titul 1........................................................................ 13,147.900 100.0001 13,247.900
Titul 2........................................................................ 97,776.700 80.000 97,856.700

1 Titul 3........................................................................ 75.000 — 75.000
Titul 4.................................................................... 35.000 — 35.0001 Titul 5,-................................................................... 6.000 — 6.000

1
Uhm . . . 111,040.600

180.000 |
111,220.600

B. Vecné výdavky:

Titul 1......................................................................... 3,301.000 386.000 । 3,687.000
Tilul 2......................................................................... 1 22,801.350 2,328.400 ' 25,129.750
Titul 3......................................................................... 2,493.500 —. 2,493.5001 ,i Titul 4..................................................................... 21,680.000 75.000 1 21,755.0001

1
| Titul 5.........................................................................

1
4,827.500 — i 4,827.500

1 1
í ťrt.
ll Uhni . . . 55,103350 1 2,789.400

57,892.750

1 ’í
। Úhm osobných výdavkov . . . 111,040.600 180.000 111,220.600

1 j Úhrn vecných výdavkov. . . . 55,103.350 2,789.400 57,892.750

j Celkový úhm kapitoly 12. . . .

।

1 166,143.950 | 2,969.400

i
1

169,113.350
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Štátne príjmy

1942

Ks

12. Ministerstvo financií.

12 1

1

Finančná správa*

242.400

TiUd 1. (úhrn) . . . 242.400

2 Podriadené úrady a orgány»

1
2

3
4

5
6
7
8
9

10 

U

Tcclumcká Enamčná kontrola......................................................................
Finančná prokuratúra .................................................................................

Ústredni štátna pokladnica.......................'•.............................................

Pozemkový kataster......................................................................................

Dôchodková kontrola......................................................................................
Finančná stráž.................................................................................................
Úrady potravnej dane na íiare...............................................................

Chemicko-tedhaická skúšobňa finančnej správy ........................

39.600

500

300.000

25.000

3,194.000
100.500

12.500

16.000

150.000

40.100

Titul 2. (úhrn) . . , 3,878.200

3 Verejné dávky.

1 Priame dane:

I- Daň dôchodková: 

pol. la] Daň dôchodková............................................................... 250,000.000

pol. 1b) Branný príspevok............................................................... 2,400.000

H*  pol. 2. Príspevok podľa vl. nár. £. 393/1938 Sb. z. a n. . . 50,000.000

Dane výnosové:

pol. 3. Všeobecná daň zárobková ..............................................
pot], 4. Zvláštna daň zárobková....................................................
Pol. 5. Prirážka podľa vl. nár. č. 393/1938 Sb. z. a n. . .
Pol. 6. Pozemková daň...........................................................................
Pol. 7, Domová daň................................................................................
Pol. 8a) Daň rentová..........................................................................

8b) Mimoriadna doň postihujúca dividendy a úroky 
z niektorých cenných papierov pervne zúročiteJ- 

nýeh ........................................................................ 
Pol. 9, Daň z tantiém........................................................................... 

Pol. 10. Daň e vyššieho dužného .......................................  .

15,000.000 
17,000.000 
21,000.000
15,000 000 
20,000.000
30,000.000

2,500.000
4,500.000

600.000

III. Pane výnosové (úhrn) . . . 125,600.000
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Štátne príjmy

'^oplátky zrušených daní 

P°l. 11. Válečná daň.................. 
P°l. 12. Daň majetková .... 
pot 13. Daň banská....................... 
pol. 11 Štátna dôchedková prirážka

IV. Doplatky zrušených dani priamych (úhrn) . . 

^•Daň z polo v áčky:

pol. 15. Daň z poľovačky.............................................................

VI. p

pol 16. Poplatky z oneskorenia (úroky z oneskorenia) po 
odrátaní dobropisov (nahradzovacích úrokov), 
náhrada nákladov na upomienky a exekúcie po 
odrátaní hotových výloh daňovej a súdnej exekú

cie, pokuty ako aj upúštacie čiastky a náklady 
trestného pokračovania predpísaného k náhrade 
po odrátaní výloh trestného pokračovania . . .

§ 1. (úhrn) . . .

2 f

a) Dan z obratu a dan prepychová...................................................  

M Poplatky z oneskorenia po odrátaní náhradných úrokov, po
kuty, tresty na peniazoch, ako aj upúštacie čiastky a ná
klady trestného 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) Rozličné príjmy a náhrady všetkého druhu.............................

§ 2. (úhrn) . .

3 Clá.

pol. 1. Dovozné a vývozné clá: 

a) Dovozné clá ... . 

b) Vývozné clá ... .

Pol. 1. (úhrn) . .

pol. 2. Colné poplatky:

a) Vážne .................................................................
b) Skladné .................................................................
c) Poplatky za úradné výkony zriadencov . .

Pol. 2. (úhrn) . .

1942

Ks

1 1 1 
1

—

600.000

20,000.000

1 448,600.000

420,000.000

5,000.000

425,000.000

124,990.000
10.000

125,000.000

i' 50.000

50.000



Slovenský z á k o n n í k č. 1, 85

12, Ministerstvo financií.

| K
ap

ito
la

 I
1 T

ilu
l 

1

1 Pa
ra

gr
af

 1
Štátne príjmy

1942

Ks

12 3 3 •pol. 3. Colné úroky a úroky z oneskorenia.............................
j 10.009

Pol. 3. (úhrn) . . . i 10.009

Ncprelimiaovaný príjem:
1

—

§ 3. (úhrn) . . . 1 125,060.000

4 Spotrebné dane:
।

pol. 1. Daň z Uchu:

a) Výrobná a spotrebná daň z liehu....................... 145,000.000

b) Dávka 2 droždia . • .............................. I 750.000

c) Kontrolný poplatok podľa § 6 zák. č. 634'1919 
Sb. z. a n..........................................................................800.000

d) Kontrolný poplatok podľa £1. III. zák. č. 86/1932 
Sb. z. a n. \ .... '........................................ 3,250.000

ej SprošCovacia dávka čl. VI. § 5 zák. č. 86/1932 

Sb. z. a n.......................................................................... 200.000

Pol. 1. (úhrn) . . . 150,000.009

1

pol. 2. Spotrebná daň z droždia....................................................  
pol. 3. Daň z cukru...........................................................................  
pol. 4. Daň z kyseliny octovej.................................................... 
pol. 5. Daň z prípravkov ku kypreniu cesta.......................  
pol. 6. Daň z minerálnych olejov..............................................  
pol. 7. Daň z umelých jedlých tukov........................................  
pol. 8. Daň zq zapaľovačov.........................................................  
pol. 9. Daň z elektrických zdrojov žiarenia....................... 
pol. 10. Dávka zo šumivého vína...................................................  
pol. 11. Všeobecná daň nápojová...................................................  
pol. 12. Daň z limonád, minerálnych a sódových vôd . .
pol. 13. Daň z piva................................................................................  
pol. 14. Daň z mäsa................................................................................  
Pol. 15. Potravná daň na čiare..........................................................
Pol. 16. Daň z uhlia..........................................................................
Pol. 17. Daň zo spotreby gumového tovaru............................. 
Pol. 18. Náhrada obcí za vyberanie obecných dávok pri 

potravnej dani na Čiare..................................
Pol. 19. Rozličné príjmy
Pol. 20. Daň z vodnej sily...............................................................
Pol. 21. Daň z motorových vozidiel..............................................

6,090.090
80,000.000

1,000.009
1,009.000

17,000.000
3,000.000
8,000.000
3,000.000

350.000
10,000.000
2,500.000

30,000.000
13,000 000
1,600.000

20,000.000

200.000
150.000

§ 4. (úhrn) ... j 346,800.000
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Štátne príjmy
1912

Ks

Poplatky:

pod. 1. Kolky .......................................................................................
pol. 2. Právne poplatky ................................................................... 
pol 3. Taiy .......................................................................................
poL 4. Dopravná dane železničné:

' a) Daň z jazdných lístkov...................................................
b) Daň prepravná na Štátnych a štátom prevádza

ných železniciach.............................  
Z výnosu prepravnej dane na Štátnych a Štátom 
prevádzaných železniciach podlá fil. II. H- 

i náučného zákona ponecháva sa k úhrade pre
vádzkových výdavkov slovenských štátnych že
lezníc čiastka do výšky 54,800.000 Ks.

c) Daň prepravná na železniciach štátom neprevá
dzaných  • . . .

d) Daň zo zavazadiel..............................

Pol. 4. (úhrn) . . .

pol 5. Dávka z jazdného za osobnú dopravu na želez
niciach ....................................................................

PoL 6. Daň z jazdného za hromadnú dopravu osôb . . . 
pol. 7. Dávka z lelelonných poplatkov........................................

। pol. 8. Dávka za úradné úkony vo veciach správnych . -
| pol. 9. Daň zo zbrane a lovu podlá zák. £1. XXIII/1883 . .

§ 5. (úhrn) . . .
Kartelový poplatok.......................................................................

§ 6. (úhrn) . . .

THul 3. (úhrn) . . .
। Monopoly;
1 Sol .................................................. ............................................................
i Dm el é sladidlá.................................................................................  
j VýbuSné látky .................................................................................

Titul 4. (úhrn) . * *

! Štátna lotéria:

|| Titul 5. (úhrn) . . .

i Kapitola 12;

I Titul . ........................................................................................................  '
Titul . ...............................................................................................................

j Celkový úhrn kapitoly 12. . . •

42,727.000 
104,644.200

3.000

25,000.000

200.000 
332.300

25,532.300

12,000.000
1,500.000
3,000.000

12,000.000

201,906.500
~ táoo.ooô

1,200.000

1,548,566.500

45,000.000
300.000

3,000.000

I 48,300.000

5,998.700

5,998.700

242.400 
। 3,878.200

; 1,548,566.500
i 48,300.000
1 5,998.700

j 1,606,985.800
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| 1942

riadne mimoriadne
I1 

»’ úhm

II 1(9

! 13

1

t

1

2

3

L

1

2

3

4

5

1

2

13. Všeobecná pokladničná správa.
Všeobecná pokladničná správa.

Štátny dlh.

Príspevok štátnej správy na úhradu 
štátneho dlhu:

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

Správa štátneho majetku.

Úroky a výdavky zo šekovej služby, 
z bežných účtov štátnych p odtni' 
kov a z prechodného úveru: 

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

Úroky z cenných papierov:
B. Vecné výdavky .........................................................

Nákup cenných papierov:
B. Vecné výdavky.........................................................

Bezúročný vklad štátu do S love n*  
skej hypotečnej a komunálnej ban
ky podľa zákona č. 257/1941 SI. z.: 

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

Výkup akcií a prioritných obligácii 
miestnych železníc;
B. Vecné výdavky..........................................................

Tilul 2:

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

Titul 2. (úhrn) . . . '

Mena.

Kurzová strata:

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

Úprava meny:

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

1 113,504.946 113,504.946

—

4,500.000

1
1,500.000

10,000.000

1,500.000

4,500.000

1,500.000

10,000.000

1,500.000

—

II

17,500.000 | 17,500.000

— 17,500.000 ||
17,500.000

— 5,520.000 ।

5,520.000

Tilul 3:

A. Osobné výdavky . . . ,.......................
B. Vecné výdavky.................................................... 1

Titul 3. (úhm) ...

__

5,520.000 1 5,520.000

— | 5,520.000 f) 5,520.000

1 II
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Štátne garancie.

1, Záväzky z prevzatých záruk: 

B. Vecné výdavky.............................................. — 3,000.000 3,000.000

2

i

Príspevok štátu Pomocnému fondu 
peňažných ústavov podľa zákona 
i. 1721941 a č. 173'1941 SI. z.:

B. Vecné výdavky................................................... 9,128.500 9,128.500

3; 
J 

i !

Príspevok Štátu podľa § 21 vl. nár. č. 
56'1937 S b. z. a n. pre úpravu p o m er o v 
slovenského stavu poistenia Fé
nixa životnej poisfovacej spoloč
nosti vo Viedni:

B. Vecné výdavky.................................................... 1,000.000 1,000.000

' 4

।
•
i

Príspevok štátu podľa medzištátnej 
dohody sloyenßko-ae m e ck e j zo 
dňa 2. X. 1941 o rozdelení majetku 
bývalého Zvláštneho a Všeobec
ného fondu:

B. Vecné výdavky .................................................... 25,116.480 25,116.480
! 5

6

Výplata súdnych depozitov:

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

Príspevok štátu podľa č L V. zákona 
č. 1421941 SI. z., vyplývajúci z odpre
daja podniku ,‚Podbrezová“:

— 150.000 150.000

i B. Vecné výdavky............................................... . — 15,000.000 15,000.000
f
1 1 Titul 4:

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

—
53,394.980 53,394.980

Titul 4. (úhrn) . . . — 53,394.980 53,394.980

5
11

1
1

1
' 2

Štátne dotácie, subvencie a preddavky.

Príspevok podľa zákona Č. 118/1927 Sb. 
z. a n. na podpory poľnohospodá
rom postihnutým ži ve'lm.ými po
hromami:
B. Vecné výdavky ...................................................

Príspevok n ep oľn ohoe p o dá r o m pri 
živelných pohromách:
B. Vecné výdavky ....................................................

Bezúročné preddavky obciam, spo
jené s katastrálnym meraním a 
vymedzníkovaním:
B. Vecné výdavky ....................................................

816.000

1 100.000
1

50.000

816.000

100.000

50.000
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1942

Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrn.

13 5 4 Na podpory z dô-vodu likvidácie 
š.kôd viáleéných, p opravre tlových

’ p o d T a vi. n a r. č. 106/1931 S b. z. a n., a k o 
aj škôd vzniklých na severnom 
území privtelejiom pri vojenskom 
ťažení proti Poľsku:

B. Vecné výdavky.......................................................... 1,000.000 1,000.000

5 Dotácie podľa §22 v 1. nár. t. 162/1939 SI.
z. fondu zriadenému pri Minister
stve hospodárstva pre zmierne
nie Jkôd zapríčinených lovnou 
zverou v poľovnom alebo lesnom 
hospodárstve a pre zveľadenie 
poľovníctva:

1
1 1

B. Vecné výdavky......................................................... 37.200 37.200

6 Podporné akcie na účet prebyitku
j dôchodkových p o, k ú t: 

B. Vecné výdavky................................................ 1,000.000 - 1 1,000.000

Tilul 5:

A. Osobné výdavky .......................................................... — — —
B. Vecné výdavky.......................................................... 2,953.200 50.000 3,003.200

Tilul 5. (úhrn) . . . 2,953.200 50.000 3,003.200

6 Spoločné výdavky všetkých rezortov.
II

1 Výdavky spojené'so šekovým pokra-
č o v a n í m:

B. Vecné výdavky.......................................  . . . 1,100.000 1,100.000

Titul 6:

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

__ ।

—
B. Vecné výdavky ......................................................... 1,100.000 1,100.000

Tilul 6. (úhrn) . . . 1,100.000
_ ||

1,100.000

7 Administratívne výdavky.

1 Štátny dozor:

j

A. Osobné výdavky ......................................................... 448.000 448.000

2 Náhrady a iné:

B. Vecné výdavky....................... .................................. 30.000 20.000 1 50.000

3 Ostatné rozličné výdavky:
1

B. Vecné výdavky ......................................................... — 150.000 ’l 150.000

1 i!
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13. Všeobecná pokladničná správa.
; k'

Štátne výdavky
S" ~ 'b « , bí H i & j

1942

riadne mimoriadne

Ks

úhrn

13

d

Titul 7:

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

Titul 7. (úhrn) . . .

448.000
30.000 170.000

448.000

200.000

478.000 170.000 648.000

1

2

3

i

Údely a prídely fondom a samosprávnym 
sväzkom.

Údely do správy Ministerstva vnú
tra podlá prílohy „D“ k z á k. č. 

190.1939 Str:
B. Vecné výdavky....................................................

Údel podlá § 10. ods. 5 vl. n. t. 122/1935 
S b. z. a a hlavnému mestu Sloven
skej republiky:

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

Prídely z domovej dane podľa § 9 vl. 
nár. 122/1935 S b. z. a n. obciam vybera
júcim obecné prirážky k priamym 
daniam nad 250%:
B. Vecné výdavky ....................................................

! Údel z 1.5% zvláštneho príspevku po- 

1 d la § 109 zákona o priamych da
niach Náhradavému fondu:
B. Vecné výdavky....................................................

Titul 8:

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

36,412.000

400.000

15,600.000

858.500

—

36,412.000

400.000

15,600.000

858.500

53,270.500

—
53,270.500

Tilul 8. [úhrn) . , . 53,270.500 ■— ■53,270.500

i

Úhrn kapitoly 13. . . ,

A. Osobné výdavky: 
Tilul 1.................................................................  
Titul 2.............................................................  
Titul 3.................................................................

i Titul 4...................................................................
Titul 5.......................................................................

I Titul 6........................................................................
Titul 7.......................................................................

; Titul B........................................................................

i Úhrn . . .

■

171,306.646 78,134.980 249,441.626

448.000

1 1 1
 1 1 

1 1 1
 

|

448.000

448.000
-------------------- -

448.000
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13. Všeobecná pokladničná správa.
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Štátne výdavky

1942

riadne mimoriadne úhrn

Ks

B. Vecné výdavky:

Titul 1......................................................... ..... 113,504.946 113,504.946
Titul 2................................................................................ — 17,500.000 17,500.000
Titul 3........................................ ........................................ — 5,520.000 5,520.000
Titul 4................................................................................ — 53,394.980 53,394.980
Titul 5................................................................................ 2,953.200 50.000 3,003.200
Titul 6....................... ......................................................... 1,100.000 — 1.100.000
Titul 7................................................................................ 30.000 170.000 200.000
Titul 8................................................................................ 53,270.500 53,270.500

Úhrn .
170,858.646 j

76,634.980 ' 247,493.626

Úhm osobných výdavkov . . .
448.000 j — í; 448.000

Úhm vecných výdavkov . . . 170,858.646 I 76,634.980 f 247,493.626

Celkový úhrn kapitoly 13. . . . 171,306.646
76,634.980 ||

247,941.626
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13. Všeobecná pokladničná správa.

Štátne príjmy
1942

13, Všeobecná pokladničná správa,
13 Všeobecná pokladničná správa.

1 Štátne podniky.

1 Saldo štátnych podnikov..................................................

2 ' Správa hnuteľného štátneho majetku.

1 । Úroky a výdavky zo šekovej služby, z bežných 
, 1 účtov štátnych podnikov a z prechodných

' :t úverov ...........................................................................................

‘ 2 < Úroky z cenných papierov a iné úroky ....
í 3 Podiel z účasti Štátu na akciových spoloč- 
। nostiach a iných podnikoch..................................
i 4 J Výtažok za predané alebo stranám vrátené
1 ;■ cenn‘é papiere......................................................................  .

1 5 ’ Odúmrt (kaduci†y) . ,............................................................
j 6" Hodnoty prepadlé následkom trestných či- 
| 'j nov a podľa predpisov o politických zbo-
! h a 11 í k o c h .......................................................................................
1 Ti Výtažok z cenín a depozitov( ktoré boly vy- 
! i hlásené kadučnými .................................................................
13: Splatené pôžičky.......................................................................

9 Prebytok čistého zisku od Slovenskej národ- 1 
| n c j b a n k y.............................................................................................

i Titul 2. (úhrn) ... 1

169,745.482

700.000
1,500.000

3,550.000

12.000
50.000

300.000

200.000
100.000

12,217.000

18,629.000
3 j Správa nehnuteľného štátneho majetku. |

1 Predaje ............................................................................... ..... . , II

2 | D ô cJio d k y ....................................................................................

Ij Tilul 3. (úhrn) ...

4 ) j Mena. 1

i '
1 । Kurzový zisk............................................................................................ j

1 2, Vrátené preddavky poskytnuté na úpravu p o- 
। ' hľadávok a záväzkov v cudzine ............................

1,100.000
1,500.000

2,600.000

—

1 i Titul 4. (úhrn) ... 1
—

! A '1
5 1 Statne garancie. q

Titul 5. (úhrn) . . . i 500.000
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13, Všeobecná pokladničná správa.
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m
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. 
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_________________________

& «1

1

2
3

1
2
3
4
5
6

Štátne príjmy

1 1942

Ks

Administratívne pokuty.

Peňažné tresty a pokuty ukladané civilnými 
súdmi a správnymi úradmi .......................................

Pokuty uložené v □ j ens-k ými súdmi............................. 
Prebytok dôchodkových pokút ..................................

Titul 6. (úhm) . . .

Administratívne príjmy.

štátny podiel na zisku zo zapaľovadiel . . . 
Poplatky za Štátny dozor........................................ ..... . .
Taxy z usporiadania vecných lotérií.......................  
Príspevky k režijným výdavkom............................. 
Iné príjmy................................................................................................ 
Podiel zo samosprávneho fondu na čiastočné

krytie výdavkov, ktoré prevzal Štát od 
Krajiny ................................................................................................

Titul 7. (úhrn) . . .

Kapitola 13:

Titul 1......................................................................................................................
Titul 2................................................................... ........................................
Titul 3......................................................................................................................
TiHul 4. . . . ;..........................................................................................
nuui 5......................................................................................................................
Titul 6......................................................................................................................
Tilul 7......................................................................................................................

Celkový úhrn kapitoly 13. . . .

\

6,200.000 
8.000 

| 22,100.000

28,308.000

1,100.000
670.000

8.000
87.500 

20,008.000

77,092.560

98,966.060

169,745.482
18,629.000
2,600.000

500.000
28,308.000
98,966.060

318,748.542
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H

14. Penzie,

í Tit
ul

| Par
ag

ra
f

Štátne výdavky

14. Penzie.

Odpočivné a zaopatrovacie platy.

A. Osobní výdavky:

' ,2

2

Odpočivné a zaopatrovacie platy

Odpočivné & zaopatrovacie platy civilné .
Odpcčivné a zaopatrovacie platy vojenské .

Tilul 1. (úhrn) . .

Vyplatené prevodné čiastky (pré-

1 ! Civilné
í 2 1 Vojenské

Titul 2. (úhrn) . .

; 2
Civilné
Vojenské

Titul 3. (úhrn) . .

Refundácia vyššieho nákladu odpo-

1.2

podľa zákona £. 287/1924 Sb. z. a n.:

Železničným zamestnancom.....................................
Poslovým zamestnancom .................

Titul 4. (úhrn) . .

Kapitola 14:

Titul 
Titul 
Titul 
Titul

2 
3

Úhrn osobných výdavkov . .

Celkový úhrn kapitoly 14 . .

1942

riadne mimoriadne j úhm

Ks

126,537.900 126,537.900
16,995.400 — 16,995.400

143,533.300 - 143,533.300

1,600.000 1,600.000
200.000 — 200.000

1,800.000 1,800.000

1,350.000 - I 1,350.000
500 f - 1 500

1,350.500 ' - 1 1,350.500

il 
(

— i
395.000 - ll 395.000

395.000 - II 395.000

143,533.300

II
- 1

443,533.300
1,800.000 - 1,800.000
1,350.500 - 1,350.500

395.000
- 1

395.000

147,078.800 - II 147,078.800

147,078.800 II 147,078.800

__ 1__
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14. Penzie.

Štátne príjmy
1942

Ks

14. Penzie.

Odpočivné a zaopatrovacie platy.

Príspevky Štátnych zamestnancov.

Civilné:

a) Riadne penzijné príspevky.................................. 27,490.000
b) Zvláštne penzijné príspevky.................................. — 27,490.000

Vo j e nsk é:

a) Riadne penzijné príspevky.................................. 4,120.000
b) Zvláštne penzijné príspevky.................................. — 4,120.000

Titul 1. (úhnn) . . . 31,610.000

Prijaté prevodné čiastky (prémiové rezervy):

Civilné ............................................................................... 1,550.000
Vojenské ............................................................................... 150.000 1,700.000

Titul 2. (úhrn) . . . 1,700.000

Kapitola 14:

Titul 1......................................................................................................................
*31,610.000

TiUul 2...................................................................................................................... 1,700.000

Celkový úhrn kapitoly 14. . . . 33,310.000
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c 
c
í 'S 
n ~

? Štátne výdavky

1942

riadne
mimoriadne |

úhrn

h
----- —-------------- .------ Ks ___

1 í

r
15. Najvyšší účtovný kontrolný úrad.

1

15 j, Najvyšil účtovný kontrolný úrad:

30.000 ।

l A. Osobné výdavky ............................... i 1,833.400 1,833.400
1 . í B. Vecné výdavky .................................................... 516.600 546.600
1 ■
1 í j. Celkový úhrn kapitoly 15. . . . 2,350.000

30.000 lj 2,380.000

/

! i

i ■

i

i
I
1

I

i

í
1

ó

II

1

•
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16. Štátny pozemkový úrad.

°- 2 E Štátne výdavky

1942 f

riadne
mimoria<lne | uhru 1

Ks |

i

16. Štátny pozemkový úrad.
16'

1 1

Slálny pozemkový úrad.

Üslredie:

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

3,456.400
1,317.000 255.000

3,456.400 L
1,572.000 |;

11 § 1. (úhrn) . . . 4,773.400 255.000
|| 5,028.4001

2 Štátne obvodové úradovne pre po- 
z e m k o v ú reformu;

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

1,409.500
201.500 17.000

1

n 1,409.5001

|| 218.5001

§ 2. (úhrn] , . . 1,611.000 17.000
|| 1,628.000 f

i
li

i 
1

Kapitola 16*

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

Titul 1 .........................................

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

Titul 1..............................................................

4,865.900

1,518.500 272.000

4.865.900 f
1

1,790.500 f

■) Celkový úhrn kapitoly 16 . . . 6,384.400 272.000
6,656.400 |

í
I 1 
1 
i i

i

z

S

_______________________________________________i

1
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16. Štátny pozemkový úrad.
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Štátne príjmy
1942

Ks

16. Štátny pozemkový úrad.

16 Štátny pozemkový úrad.

1 1 Ústredie ............................................................................................................ 10.000

2 Štátne obvodové úradovne pre pozemkovú reformu . . —

3 Príspevok fondu pre pozemkovú reformu........................................ 6,646.400

Celkový úhrn kapitoly 16. . . . 6,656.400
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SKUPINA II.

Správa štátnych podnikov.
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§ 1. Slovenská pošta.

§ 1. Slovenská
(Patri do pôsobnosti

Náklady L Jednotlive | Úhrnom1! Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové náklady:

1. náklidy prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov . . .
b) Ostatné náklady...............................
c) Odpisy ..................................................

. . 74,716.500 j

. . 42,928.500

. . 14,000.000 j 131,645.000

2. Náklady správne (ústredné]:

a) Kabinet ministra..............................
b) Odpisy..................................................

. . 451.900
451.900

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie ..................................................
b) Ostatné náklady................................
c) Odpisy ..............................................

. . 10,000.000 
. . 26355.000

36,855.000

4. Anticipované straty.............................. — 168,951.900

IL úroky z investičných dlhov..................... 2,577.290

Hl. Straty finančné:

1. Úroky ..................................................
2. Iné straty finančné...............................

122.710
122.710

[V. Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov ....
2. Ostatné náklady....................................
3. Odpisy ..................................................

................................
400.000

400.000

Súčet nákladov ad I.—IV. . . . 172,051.900

V. Zisk ...................................................... 369.600

Úhrnom . . 172,421.500

B, Zistenie konečného prebytku.

I. Ú h rada investícii zo zisku..................................... i 15.985

II. S p 1 á t k y investičných dlhov | 353.615 369.600

Úhrnom . .
| 369.600

L 1



Slovenský z á kou ni k č. L 103

§ 1. Slovenská pošta.

pošta.
Ministerstva dopravy a verejných prác).

Ťažby
Jednotlive | Úhrnom

Ks

A, Prevádzkový rozpočet.
I. Pr ©vádzka vé ťažby:

L Vlastné ťažby prevádzkové.........................................................
2. Iné ťažby prevádzkové ...............................................................
3. Penzijné príspevky...........................................................................

II. Zisky finančné:

1. Úroky ..................................................................................................
2. Iné zisky finančné...........................................................................

JU. ll n é ťažby ............................................................................................

Súčet ťažieb ad I.—III. . . .

IV. Strata ...................................................................................................

Úhrnom . . .

B, Zistenie konečného prebytku.

Kata e č iný prebytok...........................................................................

Úhrnom . . .

________ __________________________________ ._________________________ I

153,428.000
15,383.500
3,400.000 172.211.500

10.000

200.000

10.000

172,421.500

1

172,421.500

369.600

369.600

1
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§ 1. Slovenská pošta.

§ 1. Slovenská
(Patrí do pôsobnosti

Náklady |- Jednotlive | Úhrnom

K

C. Investičný rozpočet 

Investičné náklady.

L Investície pravé:

1. Nehnuteľnosti:

a) stavby budov okrem rozhlasu . . • 
b) stavby budov rozhlasu....................

. . 12,250.000

. . 3,280.000 15,530.000

2. Hnuteľnosti (inventár).........................
3. Trate .....................................................

................................ 22,963.600
54,932.000 93,425.600

II. Obnov a:

1. Nehnuteľnosti;

a) stavby budov okrem rozhlasu . .
b) stavby budov rozhlasu.....................

2. Hnuteľnosti (inventár)..........................
3. Trate .................................................

. —

1,556.000
| 2,916.000 4,472.000

Úhrnom . . 97,897.600

í
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§ 1. Slovenská pošta.

pošta.
Ministerstva dopravy a verejných prác).

T ažby
Jednotlive j Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.
Investičná úhrada;

I. Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkotvého zisku..............................................
2. Pôžičkou .............................:........................................................
3. Vlastnými prostriedkami ... ........................................

11. Obnova;

Vlastnými prostriedkami....................................................................

15.985
56,325.600
37,084.015 93,425.600

4,472.000

Úhrnom . . . 97,897.600

i!
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§ 2. Poštová sporiteľňa.

§ 2. Poštová 
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive | Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet

|

L Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov ....
b) Ostatné náklady.........................................
c) Odpisy .......................................................

5,049.440

300.000^ 9.349.440

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov....................
b) Ostatné náklady.............................................
c) Odpisy ...........................................................

1 
1 

1 —

3. Náklady vSeobecné:

a) Penzie ...........................................................
b) Ostatné náklady..............................................
c) Odpisy ............................................................

2,194.000
2,194.000 11,543.440

H. Úroky z investičných dlhov . . . .... —

III. Straty finančné:

1. Úroky .................................................................
2. Iné straty finančné......................................... —

IV, I n é náklady.

1. Platy stálych zamestnancov..........................
2. Ostatné náklady...................................................
3. Odpisy.................................................................

Súčet nákladov I.— IV. . . . 11,543.440

V. Zisk .................................................. 3,625.828

Úhrnom . . . 15,169.268

B. Zistenie konečného prebytku.

1. Prídely fondom dotovaným z rýdzeho 
zisku ...................................................................................... 2,125.828

H. Prídely základnému majetku:

a) Splátky investičných dlhov..........................
b) Úhrada investícii z prevádzkového zisku . —

111. Konečný prebytok (odvod od Štátnej pokladnice) 1,500.000

Úhrnom . . 3,625.828
1
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§ 2. Poštová sporiteľňa.

sporiteľňa.
financií).

Ťažby
Jednotlive | Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.
I. Prevádzkové ťažby:

1. Vlastné ťažby prevádzkové.........................................................
2. Iné ťažby prevádzkové ...............................................................
3. Penzijné príspevky..........................................................................

II. Zi s k y finančné:

1. Úroky ................................................................................................
2. Iné zisky finančné..........................................................................

,ÍII. Iné ťažby...........................................................................................

Súčet ťažieb ad L—III. . . .

IV. S i r a 1 a ................................................................................................

Úhrnom . . .

B. Zistenie konečného prebytku.

Úhrnom . . .

14,570.000
400.000
199.268 15,169.268

15,169.268

15,169.268

3,625.828

3,625.828
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§ 2. Poštová sporiteľňa.

§ 2. Poštová 
(Patrí do pôsobnosti

Náklady i
Jednotlive | Úhrnom

Ks ____

C. Investičný rozpočet

Investičné náklady:

I. 1 n v e s i í c i e p r a v é:

L Nehnuteľnosti:
2. Hnuteľnosti (inventár)...........................................................

IL Obnova:

1. Nehnuteľnosti;
2. Hnuteľnosti (inventár)..............................................................

Úhrnom . . .

16,000.000
4,000.000 20,000.000

20,000.000
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§ 2. Poštová sporiteľňa.

109

sporiteľňa.
Ministerstva financií).

Ťažby
Jednotlive j Úhrnom

Ks

C, Investičný rozpočet. 
Investiční úhrada,

I. Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkového zisku.............................................
2. Pôžičkou ...........................................................................................
3. Vlastnými prostriedkami..............................................................

II. Obnova:

Vlastnými prostriedkami.................................................................... 

Úhrnom . . .

20,000.000 20,000.000

20,000.000
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§ 3. Slovenské železnice.

§ 3. Slovenské 
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jedinotlive | Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet

L Prevádzkové náklady:

1. Haslné náklady prevádzkové: 

a) Platy stálych zamestnancov....................  256,352.800
b) Ostatné náklady.........................................  372,099.900
c) Odpisy ............................................................. 50,260.500

2. Náklady správne (ústredné): 

a] Platy stálych zamestnancov...................... 21,120.300
b) Ostatné náklady ........................................ 3,546.900
c) Odpisy ........................................................... —

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie ........................................................... 89,332.900
b) Ostatné náklady.............................................. 13,240.000
c) Odpisy ............................................................ —

11. Úroky z investičných dlhov.....................................

HL Straty finančné:

1. Úroky ....................................................................................
2. ké straty finančné..................................................................

IV. Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov...................................................
2. Ostatné náklady.......................................................................
3. Odpisy .................................................................................

Súčet nákladov ad L—IV. • ■ •

V. Zisk .............................................................................................

Úhrnom • • •

B. Zistenie konečnej straty, 

L Prevádzková strata.......................................................................

U. Splátky investičných dlhov........................................................

Úhrnom . . .

678,713.200

24,667.200

102,572.900 805,953.300

43,055.900

“ II

849.009.200

849,009.200

108,610.500

33,400.000 |

142,010.500 |



Slovenský zákonník č. 1, 111

§ 3. Slovenské železnice.

železnice,
MinistersLva dopravy a verejných prác).

Ťažby Jednotlive Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet
I. P r e v ád z ko v é ťažby:

1. Vlastné ťažby prevádzkové.........................................................
2. Iné zisky finančné...........................................................................
3. Penzijné príspevky...........................................................................

II. Zisky finančné:

1. Úroky ..................................................................................................
2. Iné zisky linaalčné...........................................................................

III. I n é ť a' ž b y............................................................................................

Súčet ťažieb ad I.—III« . , .

IV. S i r a t a ..................................................................................................

Úhrnom . , .

B. Zistenie konečnej straty.

Konečná strata.................................................................................................

Úhrnom . . .

683,612.700
54,800.000

936.000
1,050.000

738,412.700

1,986.000

740,398.700

108,610.500

849,009.200

142,010.500

142,010.500



112 Slovenský zákonník č. 1.

§ 3. Slovenské železnice.

§ 3, Slovenské
(Patrí do pôsobnosti

1
Náklady

Jednotlive | Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet. 

Investičné náklady. 1

L Investície pravé:

1. Nehnuteľnosti: 1

a) Stavby budov.........................................................................
b) Stavby na železniciach........................................................ ]
c) Stavby nových železníc.................................................... I
d) Stavby na súkromných železniciach v štábne) pre-1

prevádzke ............................................................................
e) Stavebné zariadenie pomocných závodov......................  
í) Stavebné zariadenia vedľajších závodov.....................

2. Hnuteľnosti:

a) Vozidlá koľajové...................................................................
b) Vozidlá cesbé......................................................................... 1
c) Vczid¼ lanoviek...................................................................
d) Inventár, náradie a strojné zariadenie prevádzkové 
e) Strojné zariadenie, inventár a náradie pomocných 

závodov .................................................. ......................
f) Strojné zariadenie, inventár a náradie vedľajších 

závodov ...............................................................................

500.000 
100,210.000 
181,000.000

6,680.000
3,520.000
2,000.000 293,910.000 |

50,129.700

39,374.100
3,600.000

1,208.900

4,146.700

j 1,800.000

L Investície . . .

J], Obnova:

j. Nehnuteľnosti:
a) Stavby ..................................................................................
b) Stavebné zariadenie pomocných závodov......................
c) Stavebné zariadenie vedľajších závodov......................

2. Hnuteľnosti:

a) Vozidlá koľajové..............................................................
b) Vozidlá cestné...................................................................
cj Vozidlá lanoviek..............................................................
d| Inventár, náradie a strojné zariadenie prevádzkové
c] Strojné zariadenie, inventár a náradie pomocných 

závodov .......................................................................
I) Strojac zariadenie, inventár a náradie vedľajších 

závodov ........................................................................

IL Obnova . .

L Investície . .

Úhrnom . .

11,725.000
| 77.500

| 32,828.000

■ 3,890.000

'i 760.100
jl
j! 599.400
N
! 120,000

344,039.700

11,802.500

38,197.500

II

j 50,000.000

i 344,039.7 0 0

| 394,039.700

j



Slovenský zákonník č, 1, 113

§ 3. Slovenské železnice.

železnice.
Ministerstva dopravy a verejných prác).

Ťažby
Jednotlive { Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet 
Investičná úhrada«

I. Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkového zi&ku..............................................
2. Pôžičkou ...........................................................................................
3. Vlastnými pros'hriedkami...............................................................

II, Obnova:

Vlaslinými pro^driedkami....................................................................

Úhrnom' . . .

344,039.700
344.039.700

50,000.000

394.039.700



114 Slovenský zákonníkč, 1,

§ 4. Štátne lesy a majetky.

§ 4. Štátne lesy
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive Ührnom

K

A. Prevádzkový rozpočet.
1

I. Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov.........................26,820.300
b) Ostatné náklady.............................................  296,504.100.
c) Odpisy (amortizičné)................................... 7,672.5001 331,006.900

2. Náklady správne (ústredné):
a) Platy stálych zamestnancov......................... ll,494.7Oo|

b) Ostatné náklady.............................................. 7,480.900
c) Odpisy (amortizačné)................................... 717.900 19,693.500

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie -............................................................ 5,511.900
b) Ostatné náklady.................................................... 1,011.600
c) Odpisy (amortizačné).......................................... — 6,523.500 357,223.900

IL Úroky z investičných dlhov..................................... 2,063.800

HL Straty finančné:

1. Úroky ....................................................................................... 817.700
2. Iné straty finančné . . . .•............................................... 937.400 1,755.100

IV. Iné náklady: 

(Vcluphiár, patronát, ostatné) ’

1. Platy stálych zamestnancov..................................................... 232.400
Z Ostatné náklady........................................................................ 3,697.900
3. Odpisy (amortizačné).............................................................. 270.500 4,200.800

Súčet nákladov ad L—IV. . . . 365,243.600

V. Zisk ............................................................................................... 56,140.800

Úhrnom . . . 421,384.400

B, Zistenie konečného prebytku.

I. Prídely fondom, dotovaným z rýdzeho zisku __

II. Prídely základnému majetku : 
a] Splátky investičných dlhov............................................... 238.518
b) Úhrada invcálicíi z prevádzkového zisku........................... 7.000.000 7,238.518

III. Konečný prebytok (odvod S t. pokladnici) 1 48,902.282

Úhrnom . . « 56,140.800 |



Slovenský zákonník č. 1. 115

§ 4. Štátne lesy a majetky.

a majetky.
Ministerstva hospodárstva.)

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.
I. Prevádzka v é ťažby:

1. VlaisLné ťažby prevádzkové.......................................................... 419,037.000
2. Iné ťažby prevádzkové............................................................... 1,003.000
3. Penzijné príspevky........................................................................... 1,221.100 421,261.100

H. Zisky finančné:

1. Úroky .................................................................................................. 98 300
2. Iné zisky finančné........................................................................... 1.000 99.300

IIL Iné ťažby (voluptuar, patronát, ostatné)............................. 24.000

Súčet ťažieb ad I.—III. . . . 421,384.400

IV. S t r a t a .................................................................................................

Úhrnom . . . 421,384.400

B. Zistenie konečného prebytku.
Prevádzkový zisk............................................................... 56,140.800

Úhrnom . . . 1 

i 56,140.800



116 S1 o v e n ský zákonníkč. 1.

§ 4. Štátne lesy a majetky.

§ 4. Štátne lesy 
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive Úhrnom

Ks

C Investičný rozpočet

Investičné náklady:
I

L Investície pravé:

1. Nehntrteľnosli:

a) Pozemky .............................................................................
b) Stavby pozemné a ostatné...............................................
c) Dopravné prostriedky (lesné cesty, hradská, nádrže, 

hate a brehové opevnenia...............................................
d) Meliorácie dočasné & stavby pomocné............................

2. Hnuteľností;

a) Inventár živý........................................................................
b) Inventár mŕtvy....................................................................

Investície pravé (úhrnom) . . .

II. Obnova:

1. Nehnutelnosti:

a) Pozemky .............................................................................
b) Stavby pozemné a ostatné.................................................
c) Dopravné prostriedky..........................................................
d) Meliorácie dočasné a stavby pomocné............................

2. Hnuteľnosti:

a) Inventár živý........................................................................
b) Inventár mŕtvy....................................................................

Obnova (úhrnom) . . .

Investičné náklady (úhrnom) . . .

2,840.000

2,150.000
730.000 5,720.000

1,280.0001,280.000

7,000.000

9,530.000
3,310.000

135.000 12,975.000

4,825.000
I 1,730.000
1 3,095.000

1 
i 17,800.000
L

24,800.000
1



S 1 o v e n.s k ý zákonník č. 1, 117

§ 4. štátne lesy a majetky.

a majetky.
Minis lenstva hospodárstva.)

Ťažby
Jednotlive | Úhrnom

Ks

C, Investičný rozpočet.

Investičná úhrada:

I . Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkového zisku ...............................................
2. Pôžičkou ..................................................................... • . . . .
3. Vlastnými prostriedkami................................................................

IL 0 b n o va:

Vlastnými prostriedkami .....................................................................

Investičná úhrada (úhrnom) . . .

1

7,000.000

7,000.000

17,800.000

1

24,800.000

. 7



118 Slovenský z á k o n n í k č. 1,

§ 5, Štátne majetky poľnohospodárskych

§ 5. Štátne majetky poľnohospodárskych
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jedmollive | Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

L Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov..................... 398.500
b) Ostatné náklady................................................5,533.500
c) Odpisy ............................................................ 292.300 6,224.300

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov..................... 77.000
b) Ostatné náklady.............................................. —
c) Odpisy ............................................................ — 77.000

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie............................................................ —
b) Ostatné náklady............................................. —
c) Odpisy .............................................................. — — 6,301.300

H. Úroky investičných dlhov............................................ 62.801

IH. Straty finančné:

1, Úroky ......................................................................................
2. Iné straty finančné...................................................................

—
—

IV. Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov '................................................
2. Ostatné náklady.........................................................................
3. Odpisy .......................................................................................

• ---

—

Súčet nákladov ad I.—IV. . . - 6,364.191

V. Zisk ............................................................................................... 43.259

Úhrnom . . . 6,407.450

B. Zistenie konečného prebytku.

/

L P r i d e I y fondom dotovaným z rýdzeho zisku — —

U Prídely základnému majetku:

a) Splátky investičných dlhov....................................................
b) Úhrada investícii z prevádzkového zisku...........................

9.200
9.200 :

JU. Konečný prebytok (odved št. pokladnici) . . . . 34.059 !

Úhrnom . . .
| 43.259 i

1 1



Slovenský zákonníkč. 1. H9

škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych.

škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych.
Ministerstva hospodárstva.)

i Ťažby Jednotlive | Úhrnom

Ks

1 A. Prevádzkový rozpočet.
i I. Pr e vádzko vé ťažby:

1. Vlastné ťažby prevádzkové....................................................
2. Iné ťažby prevádzkové..........................................................
3. Penzijné príspevky.....................................................................

II. Zisky finančné:

1. Úroky ..................................................................................................
i 2. Iné zisky finančné...........................................................................

III. Iné ťažby ...........................................................................

6,112.850
294.600

6,407.450

Súčet tažieb ad !.—III. . . .

IV. Strata .................................................................................................

6,407.450

Úhrnom . . . 6,407.450

B. Zistenie konečného prebytku.

Prevádzkový zisk ..................................................................... 43.259

Úhrnom . . . 43.259



120 Slove nský zákonníkč. 1,

§ 5. Štátne majetky poľnohospodárskych

§ 5. Štátne majetky poľnohospodárskych
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet 
Investičné náklady:

Ĺ Investície pravé)

í. Nehnuteľnosti:

a) Pozemky .............................................................................
b) Stavby pozemné ä ostatné..........................................
c) Dopravné prostriedky (lesné cesty, hradské, nádrže, 

hate a brehové opevnenia)............................................
d) Meliorácie dočasné a stavby pomocné (meliorácie 
• -poľné a lesné, vodovody, telefóny, oplotenie a dlažby)

2. Hnuteľnosti:

a) Inventár živý.........................................................................
b) Inventár mŕtvy.....................................................................

Investície pravé (úhrnom) . . .

U Obnovu

1. Nehnuteloosti:

1) Stavby pozemné a ostatné................................................ 
b) Dopravné prostriedky..........................................................
c) Meliorácie dočasné a stavby pomocné...........................

2. Hnutelnosti:

a) laventir živý.........................................................................
b) Inventár mŕtvy....................................................................

Obnova (úhrnom) . . .

Investičné náklady (úhrnom) . . ■

70.000 
7,309.400

' 8.000

206.000 7393.400

678.800
369.300
309.500

8,272.200

151.800
5.000

120.500 277300

15.000
10.000
5.000

292.300

8,564.500



Slovenský zákonník £.1. 121

škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych.

škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych.
Ministerstva hospodárstva.)

Ťažby
Jednotlive | Úhrnom

Ks

C, Investičný rozpočet 
Investičná úhrada:

I. Investície pravé: 

1. Podielom z prevádzkového zisku . ..... ............................ 
2. Pôžičkou ................................ ....................................................

3. Vlastnými1 prostriedkami....................... .........................................

D. Oh n o v a: 

Vlastinými prostriedkami.............................................................

• i •

: 34.059 
8,238.141

8,272.200

292.300

Investičná ň hradu (úhrnom) . , 8,564.500

1 

1



S 1 o v e n s k ý z á k o n n i k č. 1.

§ 6. Štátne banské a hutnícke závody.

§ 6, Štátne banské
(Patri do pôsobnosti

Náklady
II Jednotlive | Úhrnom
l Ks

A. Prevádzkový rozpočet

1. Prevádzkové n á k 1 a d x:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

| a) PHty stálych zamestnancov . . .
b) Ostatné náklady..............................  
c) Odpisy ..................................................  
d] Predaj ..................................................

. . 959.700
. . 182,501.600
. . 8,960.900
. . 3.110.0001 195342.200

2. .Náklady správne (ústrednej:

a) Platy stálych zamestnancov . . .
b) Ostatné náklady...................................
c) Odpisy ..................................................

. . 1 045.700 i

. . 3,550.900

. . 77.900 4,674.500

3. Náklady všeobecné:

a] Penzie ..................................................
b) Ostatné ..............................................
c) Odpisy ...................................................

. . 1,767.200

. . 910.500
. . 1.100 2,678.800 202,895.500

II. Úroky z investičných dlhov . 

111. Straty finančné:
........................... 443.900

1. Úroky ...................................................
2. Iné straty Hnančné...............................
3. Odpitý ...................................................

645.000

645.000

lV. Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov ....
2 Ostatné náklady....................................
3. Odpisy ..................................................

................................
2,538.000

1.500 2,539.500

Súcu', nákkdov a d I.-1V. . . . 206,523.900

V. Zisk ........................................................... 2,083.600

Úhrnom . . . 208,607.500

B. Zistenie konečného prebytku.

I. Prídely fondom d c t o v a n ý m z ry d z e h o zisku — —

II. Prídely základnému majetku:

a) Splátky investičných dlhev.....................................................
b) Čiastočná úhrada investícií z prevádzkového zisku . .

50.100
2,033.500 2,083.600

III. Konečný prebytok (odvod š t. pokladnici) —

Úhrnom . . • 2,083.600



Slovenský zákonník č. 1, 123

§ 6, Štátne banské a hutnícke závody.

a hutnícke závody.
Ministerstva dopravy a verejných prác.)

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.
L Prevádzkové ťažby: 

1. Vlastné ťažby prevádzkové...................................................
2. Iné ťažby prevádzkové...............................................................
3. Penzijné príspevky...........................................................................

11. Zisky finančné:

1. Úroky ..................................................................................................
2. Iné zisky finančné...........................................................................

IIL Iné ťažby...........................................................................................

Súčet ťažieb ad I.—IIL . . .

IV. S t r a l a .................................................................................................

Úhrnom . . .

B. Zistenie konečného prebytku. 
Prevádzkový'zisk .....................................................................

Úhrnom . . .

208,186.900
69.000

108.600 208,364.500

113.000

130.000

113.000

208.607.500

208,607.500

2.083.600

2,083 600



124 Sloven s k ý zákonník č. 1,

§ 6. Štátne banské a hutnícke závody.

§ 6. Štátne banské 
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive | Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet 
Investičné náklady.

L Investície pravé:

L Nehnuteľnosti:
a) Pozemky: 

Závody rudné .............................................. —
Závody na sol.................................................. —
Závody ostatné ............................................. —

130.000

3,610.000

1,760.000
5,500.000

1,535.000

b) Stavby: 
Závody rudné............................................. 20.000
Závody na soľ.................................................. —
Závody ostatná............................................. 110.000

c) Pevné zariadeniu 
Závody rudné.............................................. 350.000
Závody nasoľ ................................................. —
Závody ostatné.............................................. 3,260.000

d| Budcvy: 
Závody rudné .............................................. 800.000
Závody na sof................................................... —
Závody ostatné ............................................. 960.000

e) Banský majetok...................................................................
2. Hnuteľnosti:

a) Stroje: 
Závody rudné............................................. 80.000
Závody na sof.................................................. —
Závody ostatné.............................................. 630.000 710.000

825.000

b) Zariadenia: 
Závody rudné.............................................. 2S5.000
Závody sa soľ................................................... 50.000
Závody ostatné.................................................. 490.000

Investície pravé (úhrnom) . . .
IL Obnova:

1 . Nehnuteľnosti:
a) Pozemky ............................................................................
b) Stavby .................................................................................
c) Pevné zariadenia..................................................................
d) Budovy .............................. ...................................................
e) Banský majetok...................................................................

2 Hnuteľnosti:
a) Stroje ..................................................................................
b) Zariadenia .......................................................................

Obnova (úhrnom) , .

Investičné náklady (úhrnom) . .

7,035.000

3,696.000
180.000
435.000

/

4,311.000

1,703.000
548.000

1,155.000

6,014.000

13,049.000



Slovenský zákonník č. 1, 125

§ 6. Štátne banské a hutnícke závody.

a hutnícke závody.
Ministerstva dopravy a verejných prác.)

Ťažby
Jednotlive | Úhrnom

Ks

C, Investičný rozpočet. 
Investičná úhrada.

I. Ln v e s t í ci e prav é:

1. Podielom z prevádzkového zisku..............................................
2. Pôžičkou ............................................................................................
3. Vlastnými prostriedkami .............................

II. 0 b n o v «: (

Vlastnými prostriedkami

\ M -

Investičná úhrada (úhrnom) .

2,033.500
5,001.500

7,035.000

6,014.000

1 13,049.000

1



126 Slovenský zá ko n n i k č. 1,

§ 7. Štátne kúpele.

§ 7. Štátne 
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive | Ohmom

Ks

A, Prevádzkový rozpočet
L Prevádzkové náklady:

1. Hz-dné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov.............................. —
b) Ostatné náklady.................................................18,961.100
c) Odpisy ............................................................ 2,744.700

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov.............................. —
b) Ostatné náklady.............................................. 530.100
c) Odpisy ............................................................ 2.000

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie................................................................. —
b) Ostatné náklady.............................................. —
c) Odpisy................................................................. —

21,705.800

! 532.100

22,237.900

11. Úroky z investičných dlhov................................

111. Straty finančné:

1. Úroky .....................................................................................
2. Iné straty finančné...................................................................

56.000

2,879.000

56.000

IV. Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov....................................................
2. Ostatné náklady........................................................................
3. Odpisy ......................................................................................

—

Súčet nákladov ad I.—-IV. . . .

V. Z í s k ..............................................................................................

25,172.900

700.000

Úhrnom . . . 25,872.900

B, Zistenie konečného prebytku«

I. Splátky investičných dlhov.....................................

11. Úhrada investícii z prevádzkového zisku

159.000

541.000

Úhrnom . . . V 700.000



S 1 o v ensk ý z á k o n n i k č. 1, 127

§ 7. Statne kúpele.

kúpele.
Ministerstva vnútra.)

Ťažby
Jednotlive | Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.
I. Prevádzkové ťažby:

1. Vlaistné ťažby prevádzkové..........................................................
2. Iné (ažby prevádzkové........................ .............................
3. Penzijné príspevky...........................................................................

II. Zisky í im mi a éi

1. Úroky ........................................ .........................................................
2. Iné zisky finančné.................................................... .....

III. Inú (ažby............................................................................................

25,449.900
418.000

5.000

25,867.900

5.000

Súčet (ažieb ad I.—III. . . .

IV. St r a t a .......................................................................................................

25,872.900

Úhrnom . . . 25,872.900

B. Zistenie konečného prebytku.
Prevádzkový zisk .....................................................................

j

700.000

Úhrnom . . J 700.000

1 1



12S S1 o v e ns k ý zákonník č. 1,

§ 7. Štátne kúpele.

§ 7. Štátne 
(Patri do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet 

Investičné náklady.

L Investície pravé:

1. Nehnuteľnosti:

i) Budovy .................................................................................
b) Komunikácie, záhrady, parky a pozemky......................
c) Pramene, vodovody, kanalizácie a iné...........................

2. Hnutelnosti.................................................................................

9,817.800' ■
71.000 

225.000

4,474.500

.10,113.800

4,474.500

Investície pravé (úhrnom) . . . 14,588.300

11 Obnova:

1. Nehnuteľnosti:

a) Budovy ..................................................................................
b) Komunikácie, záhrady, parky a pozemky......................
c) Pramene, vodovody, kanalizácie a iné...........................

2. Hnuteľnosti:

a) Inventár živý.......................................................................
b) Inventár mŕtvy...................................................................

1,617.500
10.000

250.000

865.000

1,877.500

865.000

H Ohňová (úhrnom) , . . . 2,742.500

Investičné náklady (úhrnom) . . . 17,330.800



Slovenský zákonník č. 1,____ 129

§ 7. Štátne kúpele.

kúpele.
Ministerstva vnútra.)

Tažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet. 
Investičná úhrada. /

I. Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkového zisku..............................................
2. Pôžičkou ............................................................................................
3. Vlastnými prostriedkami................................................................

II. Obnova: 

Vlastnými .prostriedkami............................................................

541.000
14,047.300

14,588.300

2,742500

Investičná úhrada (úhrnom) . . . 17,330.800

1



130 Slovenský zákonník č. 1,

§ 8. Štátna tlačiareň.

§ 8. Štátna
(Patri do pôsobnosti

Náklady
_ Jednotlive j Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet

L Prevádzkové náklad y:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov.......................... — ;i
b) Ostatné náklady............................................... 2,838.40011
c) Odpisy ............................................................. 14O.00C 2,978.400

213.600

34.000 3,226.000

54.000

18.000

7.000

2. Náklady správne (ústredné):

a) Plily stálych zamestnancov..................... 115.30C
b) Ostatné náklady.............................................. 93.80t
c) Odpisy ............................................................ 4.50C |

3. Náklady všeobecné:

□) Penzie.................................................................. 34.00C
b) Ostatné náklady............................................... — 1

c) Odpisy.................................................................. —

tLÚroky z investičných dlhov......................................

IIL Straty finančné:

1. Úroky ........................................................................................
2. Iné straty finančné.....................................................................

IV . Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov.....................................................
2. Os ta tr e náklady..........................................................................
3. Odpisy ........................................................................................

18.000

4.000
3.000

Súčet nákladov ad L—IV. . . .

V. Zisk .................................................................................................

Úhrnom . . .

B. Zistenie konečného prebytku.

L Prídely fondom dotovaným z rýdzeho ziski

IL Prídely základnému imaniu:

a] Splátky investičných dlhov.....................................................
b) Úhrada investícii z prevádzkového zisku...........................

IIL Konečný prebytok (odvod š t. pokladnici] 

Úhrnom . .

3.305.000

544.500

3,849.500

544.500

1 .
i

544.500

544.500



Stovenský zákonník č. 1, 131

§ 8. Štátna tlačiareň.

tlačiareň.
Ministerstva národnej obrany.)

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet,

I. Prevádzkové taižby:

1. Vlastná tažby prevádzkové....................................................
2. Iné ťažby prevádzkové...........................................................
3. Penzijné príspevky......................................................................

II. Zisky finančné:

1. Úroky ...................................................................................................
2. Iné ťažby finančné......................................................................

III. Iné tažby .............................................................................................

3,809.000

10D00

500

3,819.000

500

30.000

1 Súčet ťažieb ad I.—III. . . .

IV. Strata .......................................................................................................

3,849.500

Úhrnom . . . 3,849.500

B. Zistenie konečného prebytku« 
Prevádzkový zisk...................................................................................... 544.500

Úhrnom . . . 544.500



132 Slovenský zákonník č. 1,

§ 8. Štátna tlačiareň.

§ 8. Štátna 
(Patrí do pôsobnosti

Náklady J- Jednotlive | 

K.

Ührnom

C. Investičný rozpočet 

Investičné náklady.

I. Investície pravé:

1. N'dĽiutelnosti . .........................................i..........................
2. Hnuteľnosti (inventár)............................................................... 900.000 900.000

11. Obnova:

1. Nehnuteľnosti.............................................................................
2. Hnuteľnosti (inventár)...............................................................

Investičné náklady (úhrnom) . . .

120.000 120.000

1,020.000

1



Slovenský zákonník č, 1, 133

§ 8, Štátna tlačiareň.

tlačiareň.
Ministerstva národnej obrany.)

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

C, Investičný rozpočet. 

Investičná úhrada»

L Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkového zisku..............................................
2. Pôžičkou ............................................................................................
3. Vlastnými prostriedkami ................................................................

II. Obnova:

Vlastnými prostriedkami.....................................................................

Investičná úhrada (úhrnom) . . .

*

544.500
355.500

900.000

120.000

1,020.000

-



134 Slovenský zákon ník č. 1.

§ 9. Tabaková réžia.

§ 9. Tabaková 
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet,

L Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov..........................1363.700
b) Ostatné náklady ............................................109,839.400
c) Odpisy ............................................................ 1,270.000

1 Náklady správne (ústredné); 

a) Platy stálych zamestnancov................ 918.800
b) Ostatné náklady............................................. 1,299.000
c) Odpisy ........................................................... —

1 Náklady všeobecné:

a) Penzie .......................................  13,200.500
b) Ostatné náklady............................................... 209.100
c) Odpisy............................................................. —

H. Úroky z investičných dlhov......................................

UL Straty finančné:

1. Úroky ....................................................................... —
2. Iné straty finančné.................................................... —

IV. Iné náklady:

1. Pkly stálych zamestnancov................................. —
2. Ostatné náklady ..................................................... —
3. Odpisy ........................................................................ —

112,473.100

2,217.800

13,409.600 128.100.500

Súčet nákladov ad L—IV. . . .

V. Zisk ................................................................................................

Úhrnom . . .

B. Zistenie konečného prebytku.

I. Prídely fondom dotovaným z rýdzeho zisku

11. Prídely základnému majetku:

a) Splátky investičných dlhov....................................................
b) úhrada investícií z prevádzkového zisku...........................

III. Konečný prebytok (odvod štátnej pokladnici) . .

Úhrnom . . .

i
128,100.500

264,328.700

■ 392,429.200 |

2,000.003

3,751.000 5,751.000

258,577.700

| 264,328.700

1



Slovenský zákonníkč. 1, 135

§ 9, Tabaková réžia.

réžia.
Ministerstva financií.)

Ťažby j Jednotlive 1 Úhrnom
1

A, Prevádzkový rozpočet,
I. Prevádzkové t a ž b y:

1. Vlastné fažby prevádzkové....................................................
2. Iné fažby prevádzkové............................. ............................
3. Penzijné príspevky......................................................................

II. Zisky finančné:

1. Úroky ..................................................................................................
2. Iné zisky finančné...........................................................................

III. Iné fažby...........................................................................................

Súčet fažieb ad I.—III. .

IV. S t r a t a............................................................... .......................................

Úhrnom . . .

B. Zistenie konečného prebytku.
J. Prevádzkový ziisk ...............................................................

389,356.500
256.000
954.200

1,850.000
| 12.500

390,566.700

1,862.500

392,429.200

392,429.200

264,328.700

Úhrnom . . . | 264,328.700

_________ I_________



136 S1 o v e n 6 ký zákonník č. 1.

§ 9. Tabaková réžia.

§ 9. Tabaková 
(Patrí do pôsobnosti!

Náklady
Jednotlive | Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.
Investičné náklady.

L Iz v e stlelé pravé:

1. Nehnuteľnosti: ’

a) Kúpa pozemkov . ..................................... —
b) Stavby obytných domov ........................... 120.000
c) Stavby v prevodzovniach.......................... 440.000
d) Stavby vlečiek a ich predĺženie .... —
e) Stavby obradných stien............................... —
f) Stavby kanalizácii v prevodzovniach . . —

g) Komunikačné úpravy.................................... 65.000
h) Strojné — technické zariadenia, zvyšu

júce trvale hodnota stavieb...................... 965.000

2. HnutelnosH:

Stroje t ostatný inventár..........................................................

3. 2hý inventár..............................................................................

H. Obnova:

1. Nehnuteľnosti!

a) Stavby v prevodzovniach.......................... 120.000
b) Komunikačné úpravy..................................... —
c) Strojné — technické zariadenia« zvyšu

júce trvale hodnota stavieb................. 300.000

2. Hntrieľncsti:

Stroje a ostatný inventár..........................................................

3. 2ivý inventár ................... .........................................................

Úhrnom . .

1,590.000

2,161.000

3,751.000

471.000

420.000

50.000

1.000

4,222.000



Slovenský zákonník č, 1. 137

§ 9. Tabaková réžia.

réžia.
Ministerstva financií.)

Ťažby
Jednotlive | Úhrnom

Ks

C, Investičný rozpočet. 

Investičná úhrada.

I. Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkového zisku . ..............................*
2. Pôžičkou (pripadne preddavkom)..........................................
3. Vlastnými prostriedkami ...........................................................

II. Obnova:

Vlastnými prostriedkami......................................................................

Úhrnom . . .

3,751.000

3,751.000

471.000

4,222.000



13S Slovenský z á k o n n í k č. 1.

§ 10. Štátna mincovňa v Kremnici.

§ 10. Štátna mincovňa 
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive | Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.
1. Prevádzkové náklady:

L Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov . . . , 
b) Ostatné náklady....................................
c) Odpisy ..................................................

397.600
3,781.300

262.300 ■4,441.200

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov . . .
h) Ostatné náklady...................................
c) Odpisy ..................................................

20.000
20.000

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie..................................................
b) Ostatné náklady...............................
c) Odpisy .............................................

316.800
165.500

482.300 4,943.500

ILÚroky z investičných dlhov . —

HL Straty f i neni a é:

1. Úroky ..................................................
2. Iné straty finančné............................... — —

IV. Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov ....
2. Ostatné náklady....................................
3. Odpisy ..................................................

• 1 
1 

1 —

Súčet nákladov ad I.—IV. . . . 4,943.500

V. Zisk ........................................................... 2,768.800

Úhrnom . . . 7,712.300

B. Zistenie konečného prebytku.
L P r í d e1y fondom dotovaným z 

žiška ..................................................
rýd z eho

600.000

11. Prídely základnému imaniu:

s) Splátky investičných dlhov..........................  
b) Ohrada investícií z prevádzkového zisku . ......................88.400 88.400

III. Konečný prebytok (odvod Štátnej pokladnici) . 2,080.400

Úhrnom . . 2,768.800



S 1 ovenský zákonník č. 1, 13g

§10. Štátna mincovňa v Kremnici.

v Kremnici.
Ministerstva financií.)

Ťažby
Jednotlive ' Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet
I. Prevádzkové ťažby:

1. Vlastná ťažby prevádzkové................................... .....
2. Iné ťažby prevádzkové................................................................
3. Penzijné príspevky.......................................  . . . .

II. Zisky finančné:

1. Úroky......................................................................................................
2. Iné zisky finančné.................................................................................

III. Iné ťažby........................................ ........................................................

Súčet ťažieb ad I.—III. . .

IV. Sl r a t a ......................................................................................................

!' 

c

Úhrnom . . .

B. Zistenie konečného prebytku.
Prevádzkový zisk .....................................................................

Úhrnom . . .

if 7,648.700

| 19.200

i

7,667.900

44.40044.400

7,712.300

f

7,712.300

2,763.800
1

1 2,768.8001



140 Slovenský zákonník č. 1.

§ 10, Štátna mincovňa v Kremnici.

§ 10. Štátna mincovňa
(Patrí do pôsobností

M Z L 1 . J ..
Jednotlive | Úhrnom

N a k la d y
Ks

C, Investičný rozpočet

Investičné náklady:

L Investície pravé.................................................................... 63.400

11. 0 b n o v a ....................................................................................... 25.000 88.400

Úhrnom . . . 88.400

•

í i

i;
1



Slov e ns ký zákonník č, 1, 141

§ 10. Štátna mincovňa v Kremnici.

v Kremnici.
Ministerstva financií.)

Ťažby
Jednotlive | Úhrnom

Ks____

C. Investičný rozpočet, 

Investiíná úhrada.

I. Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkového zisku...............................................
2. Pôžiikou ............................................................................................
3. Vlastnými prostriedkami ..........................................................

II. 0 b no v a:
Vlastnými prostriedkami................................................... .....

Úhrnom . . .

63.400

63.400

25.000

88.400

-



S1 o v c n s k ý zákonník č. 1,142

§ 11, Visutá lanovka na Lomnický štít.

§ 11, Visutá lanovka
(Patri do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive | Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

1 prevádzkové náklady:

1. Vlislné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov , . . .
b) Ostatné náklady.....................................
c) Odpisy ...................................................

. . 678.100
. . 660.000- 1,338.100

2 Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov . . . .
b) Ostatné náklady.....................................
c) Odpisy ...................................................

. . 49.600
49.600

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie..................................................
b) Ostatné náklady................................
c) Odpisy ...................................................

• • —
— 1,387.700

11. Úroky z investičných dlhov..................... 691.900

III. Straty íinančné:

1. Úroky........................................................
2. Iné šírily finančné................................

—
—

IV. 1 r. é náklady:

1. Platy stálych zamestnancov ....
2. Ostatné náklady.....................................
3. Odpisy ...................................................

................................

1 
1 

1 __

Súčet nákladov ad I.—IV. . . . 2,079.600

V. Zisk ............................................................ —

Úhrnom . . 2,079.600

B. Zistenie konečného schodku.

I. Prevádzková strata..................... ........................... 1,714.700

H. Splátky investičných dlhov. 314.140

Úhrnom . . j 2,028.840

11



Slovenský zákonník č. 1. 143-

§ 11, Visutá lanovka na Lomnický štít.

na Lomnický štít.
Ministers Ľva vnútra.)

Jednotlive Úhrnom
Ťažby

ICs

A. Prevádzkový rozpočet.
I. Prevádzkové tažby:

1. Vlastné (alby prevádzkové......................................................... 362.800
2. Iné tažby prevádzkové..................................................................... 2.000
3. Penzijné príspevky.......................................................................... — 364.800

11. Z i s k y f i n an'£ n é:

1. Úroky...................................................................................................... 100
2. Iné zisky Hnaniné............................................................... — 100

IIL Iné tažby....................................................................................tit — —

Súčet tažieb ad I.—III. . . . 364.900

1

lv. Strata.......................................................................... ............................ 1,714.700

Úhrnom . . . 2,079.600

B. Zistenie konečného schodku.
Konečný schodok hradený Štátnou pokladnicou .... 2,028.840

Úhrnom . . .
—

2,028,840



1U Slovenský zákonník č.l.

§ 11, Visutá lanovka na Lomnicky štít.

§ 11, Visutá lanovka 
(Patri do pôsobnosti

Náklady 1-
Jednotlive | Úhrnom |

Ks _________ j

C. Investičný rozpočet 

Investičné náklady.

I. Investície pravé:

L Nehnuteľnosti:

a) Pozemky .............................................................. —
b) Železné konštrukcie.......................................... 20.000
c) Laná....................................................................... —
d) Budovy................................................................... 600.000
c) Iné nehnuteľnosti............................................... 70.000 690.000

240.000 930.000

15.000

945.000

2. Hnuteľnosti:

a) Strojné zariadenie................................................ 50.000
b) Elektrická výzbroj................................................ 150.000
c) Vozy (kabíny) .................................................... —
d) Ostatné zariadenie strojné..........................................10.000
c) Vnútorné zariadenie budov.............................. 30.000

II. Obnova:

1. Nehnuteľnosti:

a) Pozemky .............................................................. —
b) Železné konštrukcie......................................... —
c) Laná ..................................................................... 3.000
d) Budovy.................................................................... 2.000
e) Iné nehnuteľnosti............................................... — 5.000

|! 10.000

2. Hnuteľnosti:
a) Strojné zariadenie.................................................... —
b) Elektrická výzbroj............................................... 8.O0C
c) Vozy (kabíny) ........................................................ —
d) Ostatné zariadenie strojné................................... 2.00í
e] Vnútorné zariadenie budov...................................... —

Úhrnom . .



Slovenský zákonník č. 1. 145

§ 11. Visutá lanovka na Lomnický štít.

na- Lomnický štít.
Ministerstva vnútra.)

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

í Investičná úhrada.

I. Investície pravé: 

t. Podielom z prevádzkového zisku........................................
2. Pôžičkou . .....................................................................................
3. Vlastnými prostriedkami...............................................................

II. Obnova: 

Vlastnými prostriedkami............................................................

Úhrnom . . .

930.000

15.000

930.000

15.000

945.000



HG S 1 o v e n ský zákonník č. 1.

E 12. Vojenské lesné podniky.

§ 12. Vojenské 
(Patrí do pôsobnosti

Náklady 1 .Jednotlive Úhrnom

Ks_______________

A. Prevádzkový rozpočet. ।

L Prevádzkové náklady:

L Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov........................... 1,770.900
b) Ostatné náklady............................................... 14,232.110
c) Odpisy .............................................................. 357.500

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov............................. 243.200
b) Ostatné náklady................................................... 413.850
c) Odpisy ............................................................ 41.400

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie ............................................................ 31.200
b) Ostatné, náklady................................................ —
c) Odpisy .............................................................. —

16,360.510

698.450

31.200 17,090.160

183.500

TJ. Úroky z investičných dlhov......................................

III. Straty finančné:
1. Úroky..............................................................................................
2. Iné straty finančné.....................................................................

IV. Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov.....................................................
2. Ostatné náklady ..........................................................................
3. Odpisy ........................................................................................

Súčet nákladov ad I.—IV. . . .

V. Zisk ................................................................................................

Úhrnom . . .

B. Zistenie konečného prebytku, 

I. Prídely fondom, dotovaným z rýdzeho zisku

II.Prídely základnému majetku:

a) Splátky investičných dlhov.....................................................
b) Úhrada investícií z prevádzkového zisku...........................

III. Konečný prebytok (odvod Štátnej pokladnici) . . .

Úhrnom . . ,

—

183.500

17,273.660

5,943.940

23,217.600

| 1,013.800 1,013.800

4.930.140
1 

!| 5,943.940
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§12. Vojenské lesné podniky.

lesné podniky.
Ministerstva národnej obrany.)

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet,
I. Prevádzkové t a ž b y:

21,628.700
320.600
59.000

i
i 22,008.300

II. Zisky finančné:

1. Úroky.......................................................................................................
2. Iné zisky finančné........................................................................... __

III. Inú (ažby (volupluár, patronát, ostatné)....................... 1,209.300

Súčet fažieb ad I.—III. . . .

IV. S t r a .1 a.......................................................................................................

23,217.600

Úhrnom . . . 23,217.600

B, Zistenie konečného prebytku.
Prevádzkový zisk........................................ ............................ 5,943.940

Úhrnom . . . i 5,943.940
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§ 12. Vojenské lesné podniky,_________________________

§ 12, Vojenské 
(Patri do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive | Úhrnom

Ks

C, Investičný rozpočet 

Investičné náklady.

I. Investície pravé:

1. Nehnuteľnosti:

a) Stavby .............................................................«...
b) Pozemky ..............................................................................

2. Hnuteľnosti:

Inventár mŕtvy..............................................................................

L Investície pravé (úhrnom) . . .

H. Obnova:

1. Nehnuteľnosti:

a) Stavby ...................................................................................

2. Hnuteľnosti:

a) Inventár živý.........................................................................
b) Inventár mrtvý..........................................................................

II. Obnova (úhrnom) . .

Investičné náklady (úhrnom) . .

189.000
500.000 689.000

324.800324.800.

1,013.800

180.000180.000

180.000

1,193.800
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§12, Vojenské lesné podniky.

lesné podniky.
Ministerstva národnej obrany.)

Ťažby
Jednotlive | Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet 

Investičná úhrada*

L Investície pravé;

1. Podielom z prevádzkového zisku..............................................
2. Pôžičkou .....................................................................................  ,
3. Vlastnými prostriedkami...............................................................

IL Obnova:

Vlastnými prostriedkami ’.........................................

1 I.GIS^W

1,013.800

180,000

Investičná úhrada (úhrnom] . . . 1,193.800
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§ 13. Slovenská tlačová kancelária.

§ 13. Slovenská tlačová
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.
I. Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové: 

a) Platy stálych zamestnancov................. —
b) Ostatné náklady............................................... 1,933.644
c) Odpisy............................................................... 5.000

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov...................... 22.056
b) Ostatne náklady............................................... 160.600
c) Odpisy ................................................................. 700

2. Náklady všeobecné: 

a) Penzie ................................................................ —
b) Ostatné náklady............................................... —
c) Odpisy ................................................................ —

II. Úrok y z investičných dlhov.......................................

Hl. Straty finančné:

1. Úroky..............................................................................................
2. Iné straty finančné......................................................................

IV. Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov......................................................
2. Ostatné náklady...........................................................................
3. Odpisy .........................................................................................

1,938.644

183.356

2,122.000

Súčet nákladov ad I.—IV. .

V. Zisk ..................................................................................................

2,122.000

Oliraoni . . . 2,122.000

B. Zistenie konečného schodku.
L Prevádzková strata...........................................................

U Pridely základnému majetku.................................

Hl. Splátky investičných dlhov......................................

1,800.000

Úhrnom . . , 1,800.000
1
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§ 13. Slovenská tlačová kancelária.

kancelária.
Predsedníctva vlády.)

Ťažby
|| Jednotlive

J!_______
| Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.
!

[.Prevádzkové tažby:

1 321.090

1. Vlastné tažby prevádzkové....................................................
2. Iné tažby prevádzkové................................................................
3. Penzijné príspevky.....................................................................

1
1i 321.000

-I

II. Z i-s k y finančné:

1. Úroky......................................................................................................
! 2. Iné zisky finančné..........................................................................

! — i _
III. Inčťažby................................................................................................. 1.000

I 1.000

Súčet ťažieb ad I.—III. . . . 322.000

IV. S t r a t a...................................................................................................... 1,800.000

Úhrnom . . . 2,122.000

B. Zistenie konečného schodku.

Konečný schodok hradený älálnou pokladnicou............................. 1300.000

| i
Úhrnom . . J; 1 1,800.000

i i. ________ I________
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§ 13. Slovenská tlačová kancelária.

§ 13. Slovenská tlačová 
(Patrí do pôsobnosti

N áklady
Jednotlive Úhrnom

Ks _______

C. Investičný rozpočet. 

Investičné náklad}.

L Investície pravé:

1. NehnuleTnosÜ ...........................................................................
2. Hnutclnosti: a) Stroje................................................................ 20.000 20.000

ÍL Obnova:

1. Nehnulefnosti ..........................................................................
2. Hnuteľnosti: a) Stroje................................................................

b) Inventár ......................................................

10.000

20.000 30.000

Úhrnom . . . 50.000

i

í
1

i

i

i
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13. Slovenská tlačová kancelária.

kancelária.
Predsedníctva vlády,)

Ťažby
Jednotlive 

ľ
Ks

Úhrnom

C, Investičný rozpočet.

1

Investičná úhrada.

L Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkového zisku...............................................
2. Pôžičkou alebo preddavkom ..........................................................
3. Vlastnými prostriedkami................................................................

20.000
20.000

11. Obnova:

Vlastnými prostriedkami....................... ............................................. 30.000 30.000

Úhrnom . . .
| 50.000

■
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§ 14. Riaditeľstvo pre cestovný ruck

§ 14. Riaditeľstvo pr«
(Patrí clo pôsobnosti

Náklady
Jednotlive | Úhrnom______

Ks _____

A. Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov............................ — j
b) Ostatné náklady................................................ 1,481.0001
c) Odpisy ..................................................................... —

2. Náklady správne (ústredné): 1

a) Platy stálych zamestnancov............................ —
b) Ostatné náklady...................................................... —
c) Odpisy .................................................................... —

1,481.000

1,481.000

II. Úroky z investičných dlho v......................................

JU. S t r a t y finančné:

1. Úroky................................................................................... . ,
2. Iné straty finančné.....................................................................

—

IV. Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov......................................................
2. Ostatné náklady..........................................................................
3. Odpisy .........................................................................................

Súčet nákladov ad I.—IV. . . .

V. Zisk................................................................................................

Úhrnom . . .

B. Zistenie konečného schodku.

11. Splátky investičných dlhov................................  

Úhrnom . .

1

1 
1 

1

1,481.000

1,481.000

430.700

430.700
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§ 14. Riaditeľstvo pre cestovný ruch.

cestovný ruch.
Ministerstva hospodárstva.)

Ťažby
Jednotlive j Úhrnom

Ks

A- Prevádzkový rozpočet«

I. Prevádzkové ťažby;

1. Vlastné ťažby .prevádzkové....................................................
2. Iné tažby prevádzkové.............................................  . . .
3. Penzijné príspevky...........................................................................

II. Zisky finančné:

1. Úroky......................................................................................................
2. Iné zisky finančné................................................................................

III. Iné ťažby................................................................................................

ii

1,050.000
—

1,050.000

300
300

Súčet ťažieb ad I.—III. . . .

JV. Slr'ata ................................................................................................

1,050.300

430.700

Úhrnom . . . 1,481.000

i

B. Zistenie konečného schodku.

Koneční strata .......................................................................... 430.700

Úhrnom . . . 430.700

-
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§ 14. Riadítelstvo pre cestovný ruch.

§ 14. Riaditeľstvo pre 
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive | Úhrnom

Ks _____

C. Investičný rozpočet. 

Investičné náklady.

I. I n v c s ti c i e pravé:

1. Nehnuteľnosti................................................................................
2. Hnuteľnosti ................................................................................

Investície pravé (úhrnom) . . .

11. Obnova:

1. Nehnuteľnosti......................................................................... .....
2. Hnuteľnosti ................................................................................

Obnova (úhrnom) . . .

- Investičné náklady (úhrnom) . . .

—

i ľ
i -

-
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§ 14, Riadíterstvo pre cestovný ruch.

cestovný ruch.
Ministerstva hospodárstva.)

Ťažby

, C, Investičný rozpočet. 

Investičná úhrada.

I. Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkového zisku ...................................
2. Pôžičkou ...........................................................................................
3. Vlastnými prostriedkami ...............................................................

II. Obnov a:

Vlastnými prostriedkami.....................................................................

Investičná úhrada (iihmom) . . .

f 4

í
li

1 Jednotlive | Úhrnom

Ks

! !
í1 :' 1
: t

i _ i
I - i -
j ■■

—

1, 

1
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§ 15. Ústav pre školský a osvetový film.

§ 15. Ústav pre školský 
(Patrí do pôsobnosti

Jednotlive | Úhrnom
Náklady

; Ks

A, Prevádzkový rozpočet.

i 

i
£ Prevádzkové náklady:

1

1. Vla'tnc náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov........................... 164.000 i
bl Ostatné náklady............................................... 671.600
c) Odpisy ................................................................... 600.000 1,435.600

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov........................... 100.000
b) Ostatné náklady.................................................... >164.700
c) Odpisy ................................................................... 10.000 274.700

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie ................................................................... — 1
b) Ostatné náklady.................................................... —
c) Odpisy ................................................................... — — 1,710.300

H. C r o k y a investičných dlhov...................... ... —

ni. S t r a l y finanční: 1

1. Úroky.............................................................................
2. Iné straty finančné..................................................... ... - 1 —

IV. Iné náklady:
... - 1

1
1. Platy stálych zamestnancov.....................................
2. Ostatné náklady..........................................................
3. Odpisy ........................................................................

Súčet nákladov ad I.—IV.
1,710.300 I

V. Z i s k .................................................................................
670.100 J

Úhrnom 2,380.400

B. Zistenie konečného prebytku.
1

1
I. Prídely fondom dolovaným z čistého zisku

II. Prídely základnému imaniu:
1

j) Splátky investičných dlhov..................................... ... — ! 1
bj Lhrada investícií z prevádzkového zisku . . . . . .J 670.100 ! 670.100

Hl. K c n c c n ý prebytok (odvod štátnej pokladnici) . ‚b ! —

Úhrnom . . .; ____________ |_________670.100 |
_ 1 1 1
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§15, Üstav pre školský a osvetový film.

a osvetový film.
Ministerstva školstva a národnej osvety.)

! Ťažby
Jednotlive J Úhrnom

Ks_____________

A, Prevádzkový rozpočet.
L P r e v ádzk o vé fa'žby:

1. Vlastné ťažby prevádzkové..........................
2. Iné ťažby prevádzkové...............................
3. Penzijné príspevky.................................

: H. Zisky finančné:
11 1. Úroky...................................... , . . .
: 2. Iné zisky finančné.................................

j III. In é ťa žby................................... . .

< Súčet ťažieb ad I.—III. . . .

IV. Strata ...........................................

Úhrnom . . .

B. Zistenie konečného prebytku.
Prevádzkový zisk . ............................

Úhrnom . . .

2.154.000
200.000
26.400 2.380.400

2,380.400

2,380.400

670.100

i 670.1001
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§ 15. Ústav pre školský a osvetový film-

§ 15, Ústav pre školský 
(Patrí do pôsobnosti

Náklady | Jednotlive Úhrnom

Ks 1

C. Investičný rozpočet 

Investičné náklady.

L Investície pravé.....................................................................

11 0 b n o v a ................................................................................... .....

703.200

Ührnom . . . 703.200

1
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Príloha A.

SKUPINA III.

Správa štátneho dlhu.
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Skupina III.
Správa štátneho dlhu.

Výdavky na štátny dlh sú obsažené jednak v skupine I. „Vlastná štátna správa" 
v kapitole 13. „Všeobecná pokladničná správa", pokiaľ zafažujú štátnu správu, jed
nak v skupine II. „Správa štátnych podnikov" v rozpočtoch štátnych podnikov, po

kiaľ tieto podniky na štátny dlh prispievajú.

I T
itu

l 
I

Pa
ra

gr
af

 1
i Výdavky

' Kapitál
Rýdzi úrok 

’ . 1 Správa
a umor ’i

Úhrn

Ks

1

1

2

3

Štátny dlh.

Vnútorný Štátny dlh. Dlh založený 
a prechodný.........................................

Zahraničný dlh..............................................

j Správne výdavky........................................

Úhrn skupiny 111. . . .

1

197,868.000

í 
i

197,868.000

__

—

5,750.000 5,750.000i

— 197,868.000 5,750.000 203,618.000

Príjmy Rýdzi úrok 
a úmor Správa Ührn

1

1

2

3

4

Štátny dlh.

Ührada Štátnymi podnikmi..............................................

Úhrada samosprávnymi sväzkami.............................

Úhrada zo zvláštnych prameňov príjmových . . .

Úhrada štátnou správou...................................................

Úhm skupiny III. . . .

87,975.754

1,113.400

1,023.900

107,754.946 5,750.000

87,975.754

1,113.400

1,023.900

113,504.946

197,868.000 5,750.000 203,618.000

i
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Príloha B.

Investičný rozpočet.
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B. Investičný rozpočet na rok 1942.
1 " 1

y ; •'
c ।
ô Štátne výdavky
3 Í

Jednotlive 1 Úhrnom 

1

Ks

§

i1
i J Investičné náklady štátnych podnikov

(investície pravé).
í

1 । Slovenská pošta...........................................................................................
2 !| Slovenské železnice..................................................... ...........................
3 ' Štátne majetky poľnohospodárskych škôl a výskumných ú&lavov 
4 > štátne banské a hutnícke závody.......................................................  
5 ; štátne kúpele...............................................................................................  
61, štátne tlačiarne..........................................................................................
7  Visutá lanovka na Lomnický štit............................................................  
8 Slovenská tlačová kancelária.................................................................

1

Oddelenie I. (úhrn) . . . 
i!

2 |i Investičné náklady vlastnej štátnej správy.

' A. V odbore Ministerstva hospodárstva,

1: Vodohospodárske meliorácie.................................................................. 
í' B, V odbore Ministerstva dopravy a verejných prác.

L Cestné komunikácie.

1 i Stavby, prestavby, veľké opravy, preložky a úpravy štátnych 
a Štátom spravovaných ciest a mostov na nich.................

1 2 F Príspevky na stavby, prestavby a väčšie opravy ciest spravo  
• í! vaných župami, ciest obecných a mostov na týchto cestách . 
| 3 1 Stavby príjazdných ciest ku železničným staniciam (jedna tre- 

j i lína nákladu)...............................................................................................

*

4 Stavba garáží a skladíšť pre cestné stroje...............................................
1 5 l Projekty a prípravné práce......................................................................

1 I. Cestné komunikácie (úhrn) . . .

[t n. Vodné stavby.

' 1 ! Úprava a splavnenie riek......................................................................  

j 2 Vybudovanie prístavu v Bratislave.......................................................
1 3 Využitkovanie vodných síl......................................................................

j II. Vodné stavby (úhrn) . . .

56.32S.600 
344,039.700 

8,238.141 
5,001.500 

14,047.300 
355.500 
930.000 

20.000

428,957.741

23,000.000 23,000.000

170,000.000

160,000.000

158,800.000

4,800.000

2,700.000
1,500.000
2,200.000

41,000.000
7,000.000

112,000.000
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B, Investičný rozpočet na rok 1942.
1 Od

de
le

ni
e 1 u

Jednotlive
| Úhrnom 

!Štátne výdavky
Jo

| Ks

2

1 
2

3

4
5 
6
7 
8
9

III. Stavba budov a kúpa realít pre potreby 

civilnej Statnej správy.

Prezident republiky.................................. ..............................................
Predsedníctvo vlády......................................................................................

Ministers t v o v n ú t ra: 

aj rezort vnútra.....................................................................................  
b) rezort sociálnej starostlivosti...................................................  
c) rezort verejného zdravotníctva.............................................

Ministerstvo pravosúdia................................................................................
Ministerstvo školstva a národnej osvety..............................................  
Ministeretvo hospodárstva.......................................................................... 
Ministerstvo dopravy a verejných prác, rezort verejných prác 
Ministerstvo financií.....................................................................................
Ministerstvo zahraničných veci..............................................................

III. Stavba budov atď. (úhr<n) . . .

Oddelenie 2. (úhrn) . . .

Celkoivý úhrn investičného rozpočtu . . .

1

i

1,550.000
1,200.000

1 1,700.000
1 850.000
! 31,000.000

7,500.000 
13,900.000
8,000.000 
5,000.000 
4,800.000
4,000.000

79,500.000

432,500.000

861,457.741
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B. Investičný rozpočet na rok 1942.

1
Štátne príjmy

Po
lo

žk
a Jednotlive Ohmom

2 1 m. Stavba budov a kúpa realít pre potreby
civilnej štátnej správy.

i 1 Dolný Kubiš, novostavba slovenského gymnázia — príspevok 
na stavbu................................................................................

2 Nové Mesto n/Váhom, novostavba okresného súdu a finančných 
úradov — príspevok na stavbu......................................

Stavba budov atď. (úhrn) . .

' Úhrn príjmov investičného rozpočtu . .

i : 
i '
I ii

1,000.000

10.000

1,010.000

1,010.000

Tlač: Kníhtlačiareň Andreja v Bratislave, Ul. Rodobrany 12.
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OBSAH: (2.—4.) 2, Vyhláška ministra zahraničných vecí o «nadobudnutí účinnosti dohody medzi 
Slovenskou republikou, Nemeckou ríšou a Maďarským kráľovstvom o privilegovanej že
lezničnej peážnej preprave cez Engerau (Petržalku) a Bratislavu—Nové Mesto. 3. Vy
hláška ministra financií o dočasnom snížení všeobecnej colnej sadzby na priadzu z ume
lého hodvábu.'— 4, Vyhláška ministra financií, ktorou sa uverejňuje opatrenie Sloven
skej národnej banky v Bratislave o úprave platobného styku medzi Slovenskou republi

kou a Gréckom.

2.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí 
zo dňa 18, decembra 1941

o nadobudnutí účinnosti dohady medzi Slo
venskou republikou, Nemeckou ríšou a 
Maďarským kráľovstvom o privilegovanej 
železničnej peážnej preprave cez Éngerau 

(Petržalku) a Bratislavu—Nové Mesto.
Ratifikačné listiny dohody medzi Slo

venskou republikou, Nemeckou ríšou a 
Maďarským kráľovstvom o privilegovanej 
železničnej peážnej preprave cez Engerau 
(Petržalku) a Bratislavu—Nové Mesto 
uložily sa na Kráľovskom maďarskom mi
nisterstve zahraničných vecí v Budapešti 
so strany slovenskej dňa 15. septembra 
1941, so strany nemeckej dňa 25. októbra 
1941 a so strany maďarskej dňa 15. novem
bra 1941. Dohod-a nadobudla teda v smysle 
jej článku 8 účinnost dňom 15. novembra 
1941.

Tým sa mení predposledný odsek vy
hlášky ministra zahraničných veci č. 239/ 
1941 SI. z.

Tuka v. r.

3.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 24. decembra 1941

o dočasnom snížený všeobecnej colnej 
sadzby na priadzu z umelého hodvábu.

(*)  Podľa § 2 vládneho nariadenia č. 
157/1939 SI. z. po dohode s Ministerstvom 
hospodárstva snižuje™ clo na priadzu 
z umelého hodvábu s. č. 244 do množstva 
68.300 kg na 150.— Ks za 100 kg.

(") Dovoz v ods. 1 uvedeného množstva 
tovaru tamtiež uvedeného musí sa usku
točniť cez colný úrad v Žiline, ktorý záro
veň poverujem kontrolou dovezeného 
množstva.

P) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia.

Dr, Pružinský.

4.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 29. decembra 1941, 

ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej 
národnej banky v Bratislave o úprave 
platobného styku medzi Slovenskou re

publikou a Gréckom.
Podľa § 4 vládneho nariadenia č. 

159/1931 Sb. z. an., § 4 vládneho naria
denia č. 179/1931 Sb. z. a n. a § 1 vládneho 
nariadenia č. 3/1939 SI. z. vyhlasujem 
opatrenie Slovenskej národnej banky 
v Bratislave zo dňa 22. decembra 1941 
č. 35.

Dr. Pružinský v. r.
Opatrenie 

Slovenskej národnej banky 
v Bratislave 

(č. 35) 
zo dňa 22. decembra 1941, 

o úprave platobného styku medzi Sloven
skou republikou a Gréckom.

§ t
(l) Vzájomné platby medzi Slovenskou 

• republikou a Gréckom (nákoľko sa týka 
gréckych území pod talianskou kontrolou) 
prevádzajú sa cez „Všeobecný účet", kto
rý vedie v talianskych lírach Istituto Na-

Cena Ks 1.—.
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zionale per i Cambi eón lEstero v Ríme 
pie Slovenskú národnú banku podľa pla
tobnej dohody slovensko-talianskej.

(:) Platby na tento účet možno konať 
na území Slovenskej republiky prostred
níctvom Tatra banky, filiálky v Bratisla
ve, a Union banky v Bratislave.

§ 2.
Cez „Všeobecný účet" možno vyrov

návať všetky vzájomné záväzky medzi 
Slovenskou republikou a Gréckom, vznik
lé po 14. decembri 1941, pričom kapitálo
vé prevody sa vylučujú.

§ 3.
(‘) Splatný záväzok do Grécka vyrov

ná slovenský dlžník v talianskych lírach 
prostredníctvom Slovenskej národnej ban
ky, ktorá prevedie úhradu zo svojho „Vše
obecného účtu" u Istituto Nazionale per 
i Cambi eón FEstero, Rím, v rámci dispo- 
nibilít a v chronologickom poriadku do
šlých príkazov pri prepočítacom kurze, 
platnom pre slovensko-taliansky clearing. 
Istituto Nazionale per i Cambi eón FEstero 
prevedie úhradu na Banque de Gréce 
v prospech gréckeho beneficienta podľa 
ustanovení platobného styku taliansko- 
gréckeho.

(2) Ak záväzok slovenského dlžníka 
znie na slovenské koruny, dlžník uhradí 
pri splatnosti dlžnú sumu v slovenských 
korunách prostredníctvom slovensko-ta- 
lianskeho clearingu. Prepočítanie na líry 
prevedie sa kurzom, platným pre sloven
sko-taliansky clearing.

(3) Ak záväzok slovenského dlžníka 
znie na grécke drachmy, prepočíta sa ten
to záväzok na talianske líry podľa úrad
ného kurzu drachmy, značeného na burze 
v Ríme, a úhrada sa prevedie podľa od
seku 1.

(*)  Ak záväzok znie na inú menu, pre
počíta sa tento záväzok na slovenské ko
runy podľa stredného úradného kurzu prí
slušnej meny, značeného v kurzovom liste 
Bratislavskej burzy v deň predchádzajúci 
platbe. Takto vypočítaná protihodnota 
uhradí sa podľa odseku 1.

§ 4.
('} Grécky dlžník uhradí svoj splatný 

záväzok na Slovenskú republiku v talian
skych lírach prostredníctvom Banque de 
Gréce cestou platobného styku grécko- 
talianskeho na „Všeobecný účet" Sloven
skej národnej banky, vedený v talianskych 

lírach u Istituto Nazionale per i Cambi 
eón FEstero, Slovenská národná banka vy
platí protihodnotu poukazov beneficien- 
tom na území Slovenskej republiky v slo
venských korunách v chronologickom po
riadku vplatov na „Všeobecný účet" a 
v rámci disponibilít na tomto účte.

(:) Ak záväzok gréckeho dlžníka znie 
na slovenské koruny, prepočíta sa tento 
záväzok na talianske líry pri kurze, plat
nom pre slovensko-taliansky clearing, a 
úhrada sa prevedie podľa odseku 1.

(3) Ak záväzok gréckeho dlžníka znie 
na inú menu, prepočíta sa tento záväzok 
na talianske líry podľa úradného stredné
ho kurzu príslušnej meny, značeného na 
burze v Ríme v deň predchádzajúci1 plat
be, vykonanej u Banque de Gréce v Até
nach a úhrada prevedie sa podľa odseku 1.

§ 5.
Všetky rozdiely, ktoré prípadne vznik

nú v dôsledku zmeny kurzu platného pre 
prepočítanie lír na drachmy a naopak, 
vyrovnajú sa priamo medzi dlžníkmi a ve
riteľmi podľa ustanovení tohto opatrenia.

§ 6.
Vyrovnávanie starých záväzkov medzi 

Slovenskou republikou a Gréckom, vznik- 
lých pred 14. decembrom 1941, bude sa 
prevádzať doterajším spôsobom cez „Clea
ringový účet" Slovenskej národnej banky 
u Banque de Gréce v Aténach. Pre úhra
dy záväzkov zo Slovenskej republiky do 
Grécka, znejúcich na drachmy, je smero
dajný kurz značený v úradnom kurzovom 
liste Bratislavskej burzy pod označením 
„Atény — starý clearing".

§ 7.
Na krytie manipulačných trov Sloven

skej národnej banky a sberných miest bu? 
de sa vyberať zo súm skladaných na „Vše
obecný účet" a zo súm z neho vypláca
ných odmena vo výške 3%o, najmenej Ks 
5.— z položky, okrem poštovného a sku
točných výdavkov.

§ 8.
Toto opatrenie platí odo dňa 14. de

cembra 1941.
SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA 

V BRATISLAVE.
Guvernér: Riaditeľ:

Dr. Karvaš v. r. Ing, Pázmán v. r.

Tlač: Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.



Slovenský zákoAník
Čiastka 3. Vydaná dňa 13. januára 1942. Ročník 1942.

OBSAH: 5. Vyhláška ministra financií o vydaní nových kolkov.

5.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 8. januára 1942

o vydaní nových kolkov.
Podľa ustanovenia § 17 poplatkových 

pravidiel vyhlasujem:
(*)  Namiesto doterajších kolkov s vy

značeným letopočtom 1939, vydaných vy
hláškou ministra financií č. 108/1939 SL z., 
dávajú sa do obehu postupne, po spotrebo
vaní jednotlivých cenových druhov dote
rajších kolkov, nové kolky s platnosťou 
odo dňa vyhlásenia tejto vyhlášky.

(■) Kolky sa vydávajú v 15 druhoch, a 
to v troch druhoch halierových po 10, 20 
a 50 halieroch a v 12 druhoch korunových 
po Ks 1, 2, 3, 5, 8, 10, 25, 30, 40, 50, 100 
a 200.

(’) Popis kolku je tento:
a) všetky kolky sú rovnakej veľkosti, 

a to 35.5 mm vysoké a 27 mm široké už 
aj s perforáciou, ktorá tvorí ohraničenie 
kolku. Tlačené sú na zvláštnom gumova- 
nom papieri;

b) kolok pozostáva z jednej spodnej 
tlače, ktorá pokrýva celé líce kolku a z 
kolkového obrázku, ktorý je umiestený 
v strede kolku.;

c) spodná tlač je prevedená vo forme 
jemnej ornamentálnej kresby so sloven
ským motívom, z ktorej sa vyníma slabo 
badateľne pravidelný dvojramenný kríž. 
Ornamentálna kresba dvojkríža sa líši od 
ornamentálnej kresby medzipolí, ktorých 
je šesť. V ľavom a v pravom hornom a 
podobne aj dolnom medzipolí je v kruhovi
tej kresbe umiestený letopočet vyhotove
nia kolkov „1941", a to tak, že v ľavom 
medzipolí je dvojčíslie „19" a v pravom 
dvojčíslie „41“;

Cena 1.— Ks.

d) kolkový obrázok je 18 mm vysoký 
a 14 mm široký. Skladá sa z vlastnej fi
gurálnej kresby a z ornamentálneho pod
stavca so slovenským motívom, v ktorého 
strede je 6.5 mm vysoký štít zo štátnym 
znakom;

e) figurálna kresba zobrazuje poprsie 
devy v slovenskom kroji s tvárou obráte
nou doľava. Na hlave má venček z kve
tov sviazaný so stužkami, ktorých konce 
sú prevesené cez podstavec. Ľavým pred
laktím sa ľahko opiera o horný okraj ští
ta so štátnym znakom. Rukou pridržuje 
ľavý horný roh štíta a ukazováčkom na
dol prevesenú lipovú vetvičku s piatimi 
lístkami. Kolkový obrázok má okolo seba 
tón vlastnej farby, ktorý sa odstredivé 
rozplýva. Z tónu sa negatívne vyníma po 
obidvoch stranách devy srdcovitá a líst
ková kresba a pod kolkovým obrázkom 
nápis „Kolok";

f) údaj kolkovej hodnoty číslicami a 
písmenami je umiestený nad podstavcom 
po stranách figurálnej kresby, a to čísel
ný údaj na ľavej strane a údaj písmenami 
„Ks", poťažne „h" na pravej strane;

g) rub kolku je holý, pokrytý gumova- 
ním;

h) všetky druhy kolkov sú vyhotovené 
dvojfarebnou hlbokotlačou. Pri halierových 
kolkoch je kolkový obrázok farby zeleno- 
čiernej, pri korunových od Ks 1 až 8 far
by oceľove-modrej, pri korunových od Ks 
10 až 50 farby tmavokarmínovej a pri kol
koch hodnoty Ks 100 a 200 farby hnedej. 
Spodná tlač je pri halierových kolkoch 
farby popolavo-šedej, pri korunových od 
Ks 1 až 50 farby žlto-hnedej a pri kolkoch 
hodnoty Ks 100 a 200 farby svetlo-okero- 
vej.

(4) Doterajšie kolky zostávajú aj naďa
lej v platnosti a stiahnu, sa z obehu oso
bitnou vyhláškou.
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fj Doterajšie kolkové obrázky na kol
kových ceninách a to, na nákladných li
stoch, rybárskych lístkoch, na dobytčích 
pasoch, ako aj na zmenkách a obchod
ných (kupeckých) poukážkach ostávajú aj 

naďalej v platnosti. Rovnako sa nemení 
signatúrna kolková značka a kolková 
známka na hracích kartách.

Dr. Pružinský v. r.

Andrej v Br&tUl&Te« Trieda kráľ« Alexandra & 12
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6.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí 
zo dňa 10. januára 1942

o obchodnej smluve medzí Slovenskou 
republikou a Nemeckou ríšou.

Dňa 22. júna 1939 bola v Bratislave 
medzi splnomocnenými zástupcami Slo
venskej republiky a Nemeckej ríše podpí
saná obchodná smluva medzi Slovenskou 
republikou a Nemeckou ríšou.

Snem Slovenskej republiky v zasadnutí 
dňa 23. októbra 1940 vyslovil súhlas s tou
to obchodnou smluvou; ratifikačné pôvo
diny boly vymenené dňa 23. decembra 
1941 v Berlíne.

Podľa čl. 25 obchodnej smluvy nado
budne táto1 účinnosť mesiac po výmene 
ratifikačných listín. Smluvné štáty použí
valy ju predbežne už pred výmenou ra
tifikačných listín, a to od 1. júla 1939.

Dohoda sa uverejňuje v slovenskom 
a nemeckom pôvodnom znení.

Dr. Tuka v. r.

Cena 24 — Ks.
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OBCHODNÁ SMLUVA 
medzi 

SLOVENSKOU REPUBLIKOU 
a 

NEMECKOU RÍŠOU

HANDELSVERTRAG
zwischen der

SLOWAKISCHEN REPUBLIK 
und dem

DEUTSCHEN REICH
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MENOM

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

A

NEMECKEJ RÍŠE

bola uzavretá táto dohoda:
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OBCHODNÁ SMLUVA
MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU

A
NEMECKOU RÍŠOU.

Vláda Slovenskej republiky a Nemecký 
Ríšsky Kancelár, vedení želaním zabez
pečiť a ‚prehĺbiť hospodárske styky medzi 
obidvoma krajinami, dohodli sa na tom, 
že uzavrú obchodnú smluvu a tým cie
ľom vymenovali za svojich splnomocnen
cov:

Vláda Slovenskej republiky

ministra zahraničných veci, 

pána Dr. Ferdinanda Ďurčanského
a /

mimoriadneho vyslanca a splnomocneného ministra, 

pána Dr. Štefana Polyáka,

NemeckýRíšskyKancelár 
chargé ďaffairesa 

pána Dr. Ernesta von Druffela
a

ministerského radcu ríšskeho ■ ministerstva 
hospodárstva,

pána Dr, Giinthera Bergemanna, 
ktorí, keď si boli navzájom oznámili svoje 
plnomocenstvá, nachodiace sa v dobrej a 
náležitej forme, dohodli sa na tomto:

Článok 1.
Príslušníci jednej smluvné) strany môžu 

slobodne vkročiť na územie strany druhej, 
nakoľko sa to neprieči zákonom tejto, po 
ňom cestovať, v ňom prebývať a usadzovať 
sa, ako aj toto územie kedykoľvek voľne 
opustiť. Právo každej smluvné} strany za-

HANDELSVERTRAG
ZWISCHEN DER SLOWAKISCHEN

REPUBLIK 
UND DEM 

DEUTSCHEN REICH.

Die Regierung der Slowakischen Re
publik und der Deutsche Reichskanzler 
von dem Wunsche geleitet, die wirtschaft
lichen Beziehungen zwischen den beiden 
Ländern zu sichern und zu vertiefen, sind 
übereingekommen, einen Handelsvertrag 
abzuschliessen und haben zu diesem 
Zwecke zu ihren Bevollmächtigten er
nannt:
Die Regierung der Slowakischen 

Republik :
den Minister des Äusseren Herm

Dr. Ferdinand Ďurčanský 
und 

den ausserordentlichen Gesandten und bevoll
mächtigten Minister Herrn

Dr, Štefan Polyak,
Der Deutsche Reichska n-z 1er:

den Geschäftsträger Herm 
Dr. Ernst von Druffel 

und
den Ministerialrat im Reichswirtschaftsministo- 

rium Herrn

Dr. Günther Bergemann, 
die nach gegenseitiger Mitteilung ihrer in 
guter und gehöriger Form befundenen 
Vollmachten folgendes vereinbart haben:

Artikel 1.
Die Angehörigen des einen vertrag

schliessenden Teils können das Gebiet des 
anderen Teils, soweit dessen Landesge
setze nicht entgegenstehen, frei betreten, 
darin reisen, sich aufhalten und niederlas
sen sowie dies Gebiet jederzeit frei ver- 
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kazat v jednotlivom prípade príslušníkom 
druhej strany pobyt, či už v dôsledku súd
neho trestu a či z dôvodov vnútornej ale
bo vonkajšej bezpečnosti štátu alebo 
z dôvodov chudobinsko-zdravotných a 
mravnostne-policajných, zostáva nedo
tknuté.

Príslušníci každej smluvnej strany sú 
oprávnení vykonávať na území druhej stra
ny v rámci jej zákonov obchod, živnosti a 
plavbu alebo venovať sa inému povolaniu.

Príslušníci každej smluvnej strany sú 
oprávnení nadobúdať podľa ustanovení 
miestnych zákonov, právnym jednaním, 
alebo dedením všetky druhy majetku hnu
teľného a nehnuteľného, tieto vlastniť a so 
svojím majetkom cestou predaja, výmeny, 
darovania a poslednej vôle alebo aj iným 
spôsobom nakladať.

Pri tom je shoda v tom, že každá zo 
smluvných strán môže si nárokovať pre 
svojich štátnych príslušníkov na základe 
tohto článku práva len natoľko, nakoľko 
priznáva ona sama rovnaké práva prísluš
níkom druhej smluvnej strany.

Článok 2.
Príslušníci jednej smluvnej strany poží

vajú na území strany druhej, čo sa týka 
súdnej a úradnej ochrany ich osôb a ich 
majetku, rovnakého zaobchádzania ako 
príslušníci štátu s najväčšími výhodami.

Podľa toho sú príslušníci jednej smluv
nej strany, bez zreteľa na ich bydlisko, ako 
aj právnické osoby a v článku 4 vyznače
né spoločnosti, oprávnení na území strany 
druhej vystupovať pred súdom svojím me
nom a svojou firmou ako žalobci a žalovaní.

Článok 3.
Príslušníci jednej smluvnej strany po

žívajú na území strany druhej, tak pre 

lassen. Das Recht jedes der vertragschlies
senden Teile, Angehörigen des anderen 
Teils entweder infolge gerichtlicher Be
strafung oder aus Gründen der inneren 
oder äusseren Sicherheit des Staates oder 
aus Gründen der Armen-, Gesundheits- 
und Sittenpolizei den Aufenthalt, im ein
zelnen Falle zu versagen, bleibt unberührt.

Die Angehörigen jedes der vertrag
schliessenden Teile sollen berechtigt sein, 
im Gebiet des anderen Teils im Rahmen 
der Landesgesetze Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt zu betreiben oder einer anderen 
beruflichen Tätigkeit nachzugehen.

Die Angehörigen jedes der vertrag
schliessenden Teile sollen nach Massgabe 
der Landesgesetze das Recht haben, jede 
Art von beweglichem und unbeweglichem 
Vermögen durch Rechtsgeschäft oder von 
Todes wegen zu erwerben und zu besitzen 
und über ihr Vermögen durch Verkauf, 
Tausch, Schenkung, letzten Willen oder 
auf andere Weise zu verfügen.

Dabei besteht Einverständnis, dass je
der der vertragschliessenden Teile für sei
ne Staatsangehörigen auf Grund dieses Ar
tikels Rechte nur insoweit beanspruchen 
kann, als er selbst Angehörigen des ande
ren vertragschliessenden Teils gleiche 
Rechte gewährt.

Artikel 2.
Die Angehörigen des einen vertrag- 

schliesenden Teils geniessen im Gebiet 
des anderen in Beziehung auf den gericht
lichen und behördlichen Schutz ihrer Per
son und ihrer Güter die gleiche Behand
lung wie die Angehörigen des meistbegün
stigten Landes.

Demgemäss sind die Angehörigen des 
einen vertragschliessenden Teils ohne 
Rücksicht auf ihren Wohnsitz sowie die ju
ristischen Personen und die im Artikel 4 
bezeichneten Gesellschaften berechtigt, im 
Gebiet des anderen Teils vor Gericht als 
Kläger und Beklagte unter ihrem Namen 
und ihrer Firma aufzutreten.

Artikel 3.
Die Angehörigen des einen vertrag

schliessenden Teils geniessen im Gebiet 
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svoje osoby ako pre svoj majetok, práva a 
záujmy, čo sa týka daní, poplatkov a dá
vok každého druhu, ako aj všetkých iných 
tiarch fiškálnej povahy, pri finančných úra
doch a finančných súdoch v každom smere 
rovnakého zaobchádzania a rovnakej 
ochrany ako tuzemci.

Článok 4.
Účastinné a obchodné spoločnosti kaž

dého druhu, počítajúc do' toho priemyselné, 
finančné, poisťovacie, premávkové a do
pravné spoločnosti, ktoré majú sídlo na 
území jednej smluvné) strany a podlá zá
konov tejto jestvujú po práve, budú uzná
vané aj na území strany druhej ako po 
práve jestvujúce; takisto budú posudzova
né podľa zákonov ich vlasti aj ohľadom 
spôsobilosti1 k obchodom a ohľadom prá
va vystupovať pred súdmi.

Ich pripustenie k obchodnej činnosti 
na území druhej strany spravuje sa podľa 
tam platných zákonov a predpisov.

V každom prípade majú požívať, čo sa 
týka predpokladov ich pripustenia, vyko
návania činnosti, ako aj v každom inom 
smere, rovnakých práv, výhod a oslobode
ní ako podobné podniky štátu s najväčšími 
výhodami.

Príslušníci jednej smluvné) strany po
žívajú na území strany druhej rovnakých 
práv a výhod, aké sú poskytované prísluš
níkom štátu s najväčšími výhodami pri 
zakladaní účastinných spoločností alebo 
iných druhov obchodných spoločností, uve
dených v tomto článku, ako aj pri účasti 
na takýchto spoločnostiach.

Článok 5.
Obchodníci, továrnici a iní živ

nostníci jednej smluvné) strany, ktorí 
dokážu preukazom, vystaveným úradom 
vlastnej krajiny, že sú oprávnení v krajine, 
kde majú bydlisko, vykonávať obchod ale- 

des anderen sowohl für ihre Person wie 
für ihre Güter, Rechte und Interessen in 
bezug auf Steuern, Gebühren und Abgaben 
aller Art sowie alle anderen Lasten fiska
lischen Charakters bei den Finanzbehörden 
und Finanzgerichten in jeder Beziehung 
die gleiche Behandlung und den gleichen 
Schutz wie die Inländer.

Artikel 4.
Aktiengesellschaften und Handelsge

sellschaften jeder Art, einschliesslich der 
Industrie-, Finanz-, Versicherungs-, Ver
kehrs- und Transportgesellschaften, die im 
Gebiet des einen vertragschliessenden 
Teils ihren Sitz haben und nach seinen Ge
setzen zu Recht bestehen, werden auch im 
Gebiet des anderen Teils als zu Recht be
stehend anerkannt; ebenso werden sie in 
Ansehung der Geschäftsfähigkeit und des 
Rechts, vor Gericht aufzutreten, nach den 
Gesetzen ihres Heimatlandes beurteilt.

Ihre Zulassung zu geschäftlicher Tätig
keit im Gebiet des anderen Teils richtet 
sich nach den dort jeweils geltenden Ge
setzen und Vorschriften.

In jedem Falle sollen sie sowohl hin
sichtlich der Voraussetzungen ihrer Zulas
sung, der Ausübung ihrer Tätigkeit als 
auch in jeder anderen Beziehung dieselben 
Rechte, Vorteile und Befreiungen wie 
gleichartige Unternehmungen des meist
begünstigten Landes geniessen.

Die Angehörigen des einen vertrag
schliessenden Teils geniessen im Gebiet 
des anderen diejenigen Rechte und Vor
teile, die den Angehörigen des meistbe
günstigten Landes hinsichtlich der Grün
dung von Aktiengesellschaften oder sonsti
gen Handelsgesellschaften der in diesem 
Artikel bezeichneten Art oder hinsichtlich 
der Beteiligung an solchen Gesellschaften 
gewährt werden.

Artikels.
Unbeschadet der weiteren Vorteile, die 

sich aus der Meistbegünstigung ergeben, 
sollen Kaufleute, Fabrikanten und andere 
Gewerbetreibende des einen vertrag
schliessenden Teils, die durch eine von
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bo živnosť a že tam platia zákonité dane 
á dávky, sú oprávnení, bez ujmy na 
ďalších výhodách, plynúcich z najväčších 
výhod, robif nákupy tovaru na území dru
hej strany, zachovávajúc predpísané for
mality, u obchodníkov, vo verejných pre
dajniach alebo u výrobcov tovaru, a to 
alebo sami, alebo prostredníctvom cestu
júcich, ktorí sú v ich službách. Ďalej mô
žu vyhľadávať objednávky u obchodníkov 
alebo u iných osôb, v živnostenských pod
nikoch, v ktorých sa predáva tovar ponú
kaného druhu, majú právo previezť ukážky 
a vzory tovaru — nie tovar samotný — a 
nepodliehajú nijakým daniam a dávkam 
z titulu činnosti v tomto odseku uvedenej.

Preukazy musia zodpovedať tomu vzo
ru, ktorý bol stanovený medzinárodnou 
dohodou o zjednodušení colných formalít, 
podpísanou 3. novembra 1923 v Ženeve. 
Konzulárne alebo iné vízum týchto pre
ukazov sa nevyžaduje, ak jedna zo smluv
ných strán nedá najavo, že osobitné alebo 
mimoriadne okolnosti ju nútia požadovať 
vízum týchto preukazov; v tomto prípade 
udelí sa vízum bezplatne.

Ustanovení tohto článku nepoužije sa 
pri prenosných živnostenských podnikoch, 
pri podomovom obchode a pri vyhľadáva
ní objednávok u osôb, nevykonávajúcich 
obchod ani živnosť. Smluvné strany vy
hradzujú si v tomto smere úplnú slobodu 
svojho zákonodarstva.

Článok 6.
Pre ten prípad, že jedna zo smluvných 

strán by bola nútená zakázať alebo ob
medziť dovoz alebo vývoz tovaru, zaväzu- 

den Behörden ihres Landes' ausgestellte 
Ausweiskarte nachweisen, dass sie in dem 
Lande, in dem sie ihren Wohnsitz haben, 
zur Ausübung ihres Handels oder ihres 
Gewerbebetriebs berechtigt sind, und dass 
sie dort die gesetzlichen Steuern und Abi 
gaben entrichten, befugt sein, selbst oder 
durch in ihren Diensten stehende Reisende 
unter Beobachtung der vorgeschriebenen 
Förmlichkeiten im Gebiet des anderen 
Teils bei Kaufleuten oder in offenen Ver
kaufsstellen oder bei Personen, welche die 
Waren erzeugen, Warenankäufe zu ma
chen. Sie können ferner bei Kaufleuten 
oder bei anderen Personen, in deren Ge
werbebetrieb Waren der angebotenen Art 
Verwendung finden, Bestellungen suchen, 
sind berechtigt, Warenproben und Muster, 
jedoch keine Waren mitzuführen und wer
den wegen der in diesem Absatz bezeich
neten Tätigkeit keinerlei Steuern und Ab
gaben unterworfen.

Die Ausweiskarten müssen dem Muster 
entsprechen, das in dem am 3. November 
1923 in Genf unterzeichneten internationa
len Abkommen über die Vereinfachung der 
Zollförmlichkeiten aufgestellt ist. Ein kon
sularischer oder anderer Sichtvermerk 
wird für diese Ausweiskarten nicht gefor
dert, wenn nicht einer der vertragschlies
senden Teile darlegt, dass besondere odei 
aussergewöhnliche Umstände ihn dazu nö
tigen, ein’ Visum der Ausweiskarten zu 
verlangen; in diesem Falle wird das Visum 
kostenlos erteilt werden.

Die Bestimmungen dieses Artikels fin
den keine Anwendung auf den Gewerbe
betrieb im Umherziehen, auf den Hausier
handel und auf das Aufsuchen von Bestel
lungen bei Personen, die weder Handel 
noch ein Gewerbe betreiben. Die vertrag
schliessenden Teile behalten sich in dieser 
Hinsicht die volle Freiheit ihrer Gesetz
gebung vor.

Artikel 6.

Für den Fall, dass einer der vertrag
schliessenden Teile genötigt sein sollte, die 
Ein- oder Ausfuhr von Waren zu verbieten
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je sa, nakoľko je to možné, brat zreteľ na oder zu beschränken, verpflichtet er sich, 
záujmy strany druhej. die Interessen des anderen Teils soweit

möglich zu berücksichtigen.

Článok 7.

Smluvné strany si vzájomne poskytnú 
slobodu prievozu cez svoje územie, berúc 
zreteľ na medzinárodnú dohodu a na šta
tút o slobode prievozu, uzavreté 20. aprí
la 1921 v Barcelone.

Článok 8.

S plodinami a priemyslovými výrobka
mi jednej smluvnej strany bude sa zaob
chádzať pri dovoze na územie druhej stra
ny, ako aj pri vývoze z územia strany dru
hej, ohľadom sumy, vyberania a zaistenia 
ciel a dávok, ako aj všetkých colných for
malít, podľa zásady najväčších výhod.

Č1 á n o k 9.
PrDoba A V prílohe A uvedené slovenské plo

diny a priemyslové výrobky nebudú pod-, 
liehaf pri ich dovoze do Nemecka vyš
ším clám, než aké sú stanovené v tejto 
prílohe.

Príloha B V prílohe B uvedené nemecké plodiny 
a priemyslové výrobky nebudú podliehať 
pri ich dovoze na Slovensko vyšším clám, 
než aké sú stanovené v tejto prílohe.

Článok 10.
Nemecké plodiny a priemyslové vý

robky, dovážané na Slovensko cez úze
mie iných štátov, a slovenské plodiny 
a priemyslové výrobky, dovážané do 
Nemecka cez územie iných štátov, ako 
aj plodiny a priemyslové výrobky iných 
štátov, dovážané na územie jednej smluv
nej strany cez územie strany druhej, 
nepodliehajú pri dovoze nijakému inému 
alebo vyššiemu clu alebo iným a vyšším 
dávkam, ako keby sa dovážaly bezpro-

Artikel 7.

Die vertragschliessenden Teile gewähren 
sich gegenseitig die Freiheit der Durchfuhr 
durch ihre Gebiete unter Berücksichtigung 
des am 20. April 1921 in Barcelona abge
schlossenen internationalen Abkommens 
und Statuts über die Freiheit der Durch
fuhr.

Artikel 8.
Die Boden- und Gewerbeerzeugnisse 

des einen vertragschliessenden Teils wer
den bei der Einfuhr in das Gebiet des an
deren Teils, sowie bei der Ausfuhr nach 
dem Gebiet des anderen Teils in Ansehung 
des Betrages, der Erhebung und Sicher
stellung von Zöllen und Abgaben sowie 
in Ansehung aller Zollförmlichkeiten nach 
dem Grundsatz der Meistbegünstigung 
behandelt.

Artikel 9.
Die in Anlage A bezeichneten slowa- Anlage a 

kischen Boden- und Gewerbeerzeugnisse 
werden bei ihrer Einfuhr nach Deutschland 
keinen höheren als den in dieser Anlage 
festgesetzten Zöllen unterliegen.

Die in Anlage B bezeichneten deutschen Anlage B 
Boden- und Gewerbeerzeugnisse werden 
bei ihrer Einfuhr in die Slowakei keinen 
höheren als den in dieser Anlage festge
setzten Zöllen unterliegen.

Artikel 10.
Deutsche Boden- und Gewerbeerzeug

nisse, die durch das Gebiet anderer Länder 
nach der Slowakei eingeführt werden, und 
slowakische Boden- und Gewerbeerzeug
nisse, die durch das Gebiet anderer Län
der nach Deutschland eingeführt werden, 
sowie Boden- und Gewerbeerzeugnisse an
derer Länder, die durch das Gebiet des 
einen vertragschliessenden Teils nach dem 
Gebiet des anderen eingeführt werden, un
terliegen bei ihrer Einfuhr keinen anderen
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stredne z krajiny pôvodu alebo cez inú 
krajinu.

Toto ustanovenie piati takisto pre to
var bezprostredne prevezený, ako aj pre 
tovar za prievozu prekladaný, prebaľova
ný alebo uskladnený. 

oder höheren Zöllen, oder Abgaben, als 
wenn sie aus dem Ursprungsland unmittel
bar oder durch ein anderes Land einge
führt worden wären.

Diese Bestimmung gilt sowohl für die 
unmittelbar durchgeführten wie für die 
Waren, die während der Durchfuhr umge
laden, umgepackt oder gelagert worden 
sind.

Článok 11.

Vnútorné dávky, ktorými je alebo bude 
zaťažená výroba, príprava alebo spotreba 
nejakého tovaru na území jednej smluvnej 
strany, či už v prospech štátu, obce alebo 
inej korporácie, nesmú pod nijakou zámien
kou väčšmi alebo tažšie postihnúť výrob
ky strany druhej, než postihujú rovnaké 
výrobky vlastného štátu alebo štátu s naj
väčšími výhodami.

Artikel 11.

Innere Abgaben, die im Gebiet des 
einen vertragschliessenden Teils, sei es für 
Rechnung des Staates oder einer Gemein
de, oder einer anderen Körperschaft, auf 
der Erzeugung, der Zubereitung oder dem 
Verbrauch einer Ware ruhen oder ruhen 
werden, dürfen die Erzeugnisse des ande
ren Teils unter keinem Vorwand höher 
oder in lästigerer Weise treffen als die 
gleichartigen Erzeugnisse des eigenen oder 
des meistbegünstigten Landes.

Článok 12.
S podmienkou znovuvyvezenia alebo 

znovudovezenia a s výhradou notrebných 
dozorných opatrení oslobodí každá smluv
ná strana od všetkých dovozných a vývoz
ných poplatkov:

aj Prázdne, v obchode obvyklé obaly 
každého druhu, ako aj ochranné obaly a 
iné baliace prostriedky, taktiež návoje, dre
vené a papierové kotúľky, dovážané bez to
varu z územia jednej a na územie druhej 
smluvnej strany k účelom vývozu tovaru, 
alebo zpätvrátené bez tovaru z územia dru
hej smluvnej strany, ak boly dokázateľne 
k tomuto cieľu určené;

b) predmety určené na opravu;
c) nástroje, prístroje a mechanické ná

činie, dovážané podnikateľom alebo fir
mou jednej smluvnej strany na územie stra
ny druhej, aby tam dala vykonať vlastným 
personálom montovacie, skúšobné alebo 
podobné práce, bez ohľadu na to, či tieto

Artikel 12.
Von jedem vertragschliessenden Teile 

werden unter der Bedingung der Wieder
ausfuhr oder der Wiedereinfuhr und unter 
Vorbehalt der erforderlichen Aufsichts
massnahmen frei von jeder Ein- und Aus
gangsabgabe gelassen:

a) Leere handelsübliche Umschliessun
gen aller Art, sowie Schutzdecken und 
andere Verpackungsmittel, auch Webe
bäume, Holz- und Papprollen, die ohne 
Waren aus dem Gebiet des einen in das 
Gebiet des anderen vertragschliessenden 
Teils zum Zwecke der Ausfuhr von Waren 
eingeführt oder, nach dem sie nachweislich 
dazu gedient haben, ohne Waren aus dem 
Gebiet des anderen Teils wieder zurück
gebracht werden;

b) Gegenstände zur Ausbesserung;
c) Werkzeuge, Instrumente und mecha

nische Geräte, die ein Unternehmer oder 
eine Firma des einen in das Gebiet des 
anderen vertragschliessenden Teils ein
führt, um dort durch ihr Personal Montie- 
rungs-, Versuchs- oder ähnliche Arbeiten 
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predmety boly dovezené ako zásielky, a či 
boly privezené personálom samotným;

d) súčiastky strojov na vyskúšanie;
e) tovar (s výnimkou potravných pred

metov), privážaný na veľtrhy a výstavy;

f) nábytkové vozy a nábytkové debny, 
ktoré prestúpia hranice tým cieľom, aby 
sa v nich dopravily predmety z územia 
jednej smluvnej strany na územie strany 
druhej, i keď na zpiatočnej ceste nesú ná
klad, naložený na hociktorom mieste, nie 
však vtedy, ak boly medzitým použité na 
čisto vnútrozemskú dopravu; u obidvoch do
pravných prostriedkov, do toho počítajúc 
príslušenstvo, slúžiace zvyčajnej potrebe 
pri doprave, a to s poskytnutím šest- 
mesačnej leho'ty na znovu vyvezenie;

g) Vzorky a ukážky tovaru podľa me
dzinárodnej dohody o zjednodušení colných 
formalít, podpísanej 3. novembra 1923 v 
Ženeve, a to s poskytnutím lehoty šesť me- 
mesiacov na znovuvyvezenie; túto lehotu 
možno predfžit na dvanásf mesiacov.

Tovar z drahého kovu, dovážaný ob
chodnými cestujúcimi ako vzorok v zá- 
znamnom pokračovaní, má byt na žiadosť 
oslobodený od povinnosti puncovania, ak je 
daná primeraná zábezpeka, ktorá nesmie 
prekročiť výšku cla a puncovného poplat
ku. Ak by vzorky neboly zavčasu vyveze
né, složená zábezpeka prepadne bez ujmy 
pokút zákonom predpísaných.

Článok 13.
Každá smluvná strana' označí úrady, 

ktoré budú oprávnené a povinné podať na 
žiadosť záväzné informácie o colných sadz
bách a o tarifovani určite označeného to
varu.

vornehmen zu lassen, gleichviel, ob die ge
nannten Gegenstände durch Versendung 
eingeführt oder durch das Personal selbst 
eingebracht werden;

d) Maschinenteile zum Ausproben;
e) Waren (mit Ausnahme von Ver

zehrungsgegenständen), die auf Messen 
oder Ausstellungen gebracht werden;

f) Möbelwagen und Möbelkästen, die 
die Grenze zu dem Zwecke überschreiten, 
Gegenstände aus dem Gebiet des einen in 
das Gebiet des anderen vertragschliessen
den Teils zu befördern, auch wenn sie aut 
der Rückreise eine neue Ladung tragen, 
gleichgültig an welchem Ort diese neue La
dung aufgenommen worden ist, nicht aber, 
wenn sie inzwischen zu reinen Inlands
transporten verwendet worden sind; beide 
Beförderungsmittel einschliesslich des zum 
üblichen Gebrauch während der Beförde
rung dienenden Zubehörs und bei Gewäh
rung einer Frist für die Wiederausfuhr 
von sechs Monaten;

g) Warenproben und Muster nach 
Massgabe des am 3. November 1923 in 
Genf unterzeichneten internationalen Ab
kommens über die Vereinfachung der Zoll
förmlichkeiten bei Gewährung einer Frist 
für die Wiederausfuhr von sechs Monaten; 
diese Frist kann auf zwölf Monate ver
längert werden.

Edelmetallwaren, die von Handelsrei
senden als Muster im Vormerkverfahren 
eingeführt werden, sind auf Verlangen vom 
Punzierungszwange zu befreien, wenn ent
sprechende Sicherstellung geleistet wird, 
die den Betrag des Zolls und der Punzie- 
rungsgebühr nicht übersteigen darf. Wer
den die Muster nicht rechtzeitig wieder 
ausgeführt, so verfällt die hinterlegte Si
cherheit, unbeschadet der durch die Ge
setzgebung vorgesehenen Strafen.

Artikel 13.
Jeder der vertragschliessenden Teile 

wird Behörden bezeichnen, die befugt und 
verpflichtet sind, auf Verlangen verbind
liche Auskunft über Zolltarifsätze und die 
Tarifierung bestimmt bezeichneter Waren 
zu geben.
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Článok 14.
Pri dovoze výrobkov jednej smluvnej 

strany na územie strany druhej nebude sa 
vo všeobecnosti požadovať osvedčenie o 
pôvode.

Ak niektorá smluvná strana zaťaží 
výrobky tretieho štátu vyššími poplat
kami ako výrobky strany druhej, alebo 
ak podrobí výrobky tretieho štátu dovoz
ným zákazom alebo obmedzeniam, ktorým 
nepodliehajú výrobky strany druhej, 
môže, ak to pokladá za potrebné, použitie 
snížených poplatkov na výrobky strany 
druhej alebo ich pripustenie k dovozu uro
biť závislým od predloženia osvedčenia 
o pôvode.

Smluvné strany sa zaväzujú postarať 
sa o to, aby obchod nebol hatený zbytoč
nými formalitami pri vystavovaní osved
čení O pôvode.

Osvedčenia o pôvode môžu byť vysta
vené colným úradom miesta odoslania vo 
vnútrozemí alebo na hranici, alebo prí
slušnou priemyselnou, obchodnou a poľno
hospodárskou komorou, v Nemecku aj 
úradmi pre zahraničný obchod, živnosten
skými komorami a hlavným oddelením II. 
Krajinskej roľníckej vrchnosti (Landes
bauernschaft), na Slovensku aj Poľnoho
spodárskou radou. Obidve vlády môžu sa 
dohodnút o tom, že oprávnenie vystavovať 
osvedčenie o pôvode prenesú na iné, než 
horeoznačené úrady, alebo na iné ho
spodárske sväzy jednej z obidvoch krajín. 
Ak osvedčenia nie sú vystavené na to 
oprávneným štátnym úradom, môže vláda 
krajiny určenia žiadať, aby boly overené 
jej diplomatickým alebo konzulárnym úra
dom, príslušným pre miesto odoslania. Ove
renie je bezplatné.

Osvedčenie o pôvode môže byť vysta
vené tak v jazyku krajiny určenia, ako aj 
v jazyku krajiny vývozu: v poslednom prí-

Artikel 14.
Bei der Einfuhr von Erzeugnissen des 

einen vertragschliessenden Teils in das Ge
biet des anderen werden im allgemeinen 
Ursprungszeugnisse nicht gefordert.

Wenn jedoch einer der vertragschlies
senden Teile Erzeugnisse eines dritten 
Landes mit höheren Abgaben als die Er
zeugnisse des anderen Teils belegt, oder 
wenn er die Erzeugnisse eines dritten Lan
des Einfuhrverboten oder Beschränkungen 
unterwirft, denen die Erzeugnisse des an
deren Teils nicht unterliegen, so kann er, 
wenn er es für erforderlich hält, die An
wendung der ermässigten Abgaben für die 
Erzeugnisse des anderen Teils oder deren 
Zulassung zur Einfuhr von der Beibrin
gung von Ursprungszeugnissen abhängig 
machen.

Die ■ vertragschliessenden Teile ver
pflichten sich, dafür zu sorgen, dass der 
Handel nicht durch überflüssige Förmlich
keiten bei der Ausstellung von Ursprungs
zeugnissen behindert wird.

Die Ursprungszeugnisse können von der 
Zollbehörde des Versandorts im Inneren 
oder an der Grenze oder von der zustän
digen Industrie-, Handels- und Landwirt
schaftskammer, in Deutschland auch von 
den Aussenhandelsstellen, den Handwerks
kammern und der Hauptabteilung II der 
Landesbauernschaft, in der Slowakei auch 
vom Bodenkulturrat, ausgestellt werden. 
Die beiden Regierungen können Vereinba
rungen treffen, um noch auf andere als die 
oben bezeichneten Stellen oder auf wirt
schaftliche Vereinigungen eines der beiden 
Länder die Befugnis zur Ausstellung von 
Ursprungszeugnissen zu übertragen. Falls 
die Zeugnisse nicht von einer dazu ermäch
tigten Staatsbehörde ausgestellt sind, kann 
die Regierung des Bestimmungslandes ver
langen, dass sie von ihrer für den Versand
ort der Waren zuständigen diplomatischen 
oder konsularischen Behörde beglaubigt 
werden. Die Beglaubigung erfolgt kosten
los.

Die Ursprungszeugnisse können sowohl 
in der Sprache des Bestimmungslandes als 
auch in der Sprache des Ausfuhrlandes 
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páde môžu colné úrady krajiny určenia žia
dal preklad.

Keď sa dovážajú výrobky tretích štá
tov cez územie jednej smluvnej strany na 
územie strany druhej, colné úrady tej
to strany prijmu aj osvedčenie o pôvode, 
vystavené na území strany na prvom mie
ste menovanej, za podmienok článku 11 
odsek 2 číslo 3 medzinárodnej dohody o 
zjednodušení colných formalít, uzavretej 
v Ženeve 3. novembra 1923.

Článok 15.
Ak jedna zo smluvných strán robí za

obchádzanie s nejakým tovarom-pri dovoze 
závislým na osobitných podmienkach, po
kiaľ sa týka jeho složenia, stupňa čisto
ty, akosti, zdravotného stavu, výrobnej 
oblasti alebo od iných podobných podmie
nok, obidve vlády spoločne preskúmajú, 
či pohraničné kontrolné formality, ktorý
mi sa má zistil, či tovar vyhovuje predpí
saným podmienkam, možno zjednodušiť 
osvedčeniami, vystavovanými v náležitej 
forme príslušnými úradmi vývozného štátu.

Keď sa o tom obidve vlády dohodnú, 
určia spoločne pokračovanie, ktorým sa 
má dokázal, že potrebné podmienky sú 
splnené. Ďalej označia vrchnosti, opráv
nené vystavovať osvedčenia, určia ob
sah osvedčení, zásady, ktorými sa treba 
spravovať pri ich vystavovaní, formality, 
ktorými sa zaručuje totožnosť tovaru 
a prípadne aj pokračovanie pri braní 
vzorkov.

Je shoda v tom, že i pri predložení 
osvedčení na základe dohôd, predpísaných 
v tomto článku, má krajina určenia právo 
dodatočne preskúmať správnosť osvedčení 
a presvedčiť sa o totožnosti tovaru. 

abgefasst sein; im letzteren Falle können 
die Zollämter des Bestimmungslandes eine 
Übersetzung verlangen.

Wenn Erzeugnisse dritter Länder über 
das Gebiet des einen vertragschliessenden 
Teils in das Gebiet des anderen eingeführt 
werden, so werden die Zollbehörden dieses 
Teils auch die im Gebiet des erstgenann
ten Teils unter den Bedingungen des Arti
kels 11, Abs. 2 Nr. 3 des in Genf am 3. 
November 1923 abgeschlossenen interna
tionalen Abkommens über die Vereinfa
chung der Zollförmlichkeiten ausgestell
ten Ursprungszeugnisse annehmen.

Artikel 15.
Wenn einer der vertragschliessenden 

Teile die Behandlung einer Ware bei der 
Einfuhr von besonderen Bedingungen in 
Beziehung auf Zusammensetzung, Rein
heitsgrad, Güte, sanitären Zustand, Erzeu
gungsgebiet oder von anderen ähnlichen 
Bedingungen abhängig macht, werden bei
de Regierungen gemeinsam prüfen, ob die 
Kontrollförmlichkeiten an der Grenze, 
durch die festgestellt werden soll, ob die 
Ware den vorgeschriebenen Bedingungen 
genügt, durch Zeugnisse vereinfacht wer
den können, die in gebührender Form von 
den zuständigen Behörden des Ausfuhr
landes ausgestellt werden.

Sind beide Regierungen hierüber einig, 
so werden sie gemeinsam das Verfahren 
für den Nachweis des Vorhandenseins der 
erforderlichen Bedingungen festlegen. Sie 
werden ferner die Behörden bezeichnen, 
die zur Ausstellung der Zeugnisse befugt 
sind, den Inhalt der Zeugnisse, die bei der 
Ausstellung zu befolgenden Grundsätze, die 
Förmlichkeiten, durch welche die Nämlich
keit der Waren gewährleistet wird, und 
gegebenenfalls auch das Verfahren für die 
Entnahme von Proben.

Es herrscht Einverständnis darüber, 
dass auch bei Vorlage von Zeugnissen auf 
Grund der in diesem Artikel vorgesehenen 
Vereinbarungen das Bestimmungsland das 
Recht hat, die Richtigkeit der Zeugnisse 
nachzuprüfen und sich über die Nämlich
keit der Waren zu vergewissern.
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Článok 16.
Vlády obidvoch strán začnú tak skoro, 

ako je to možné, rokovanie o uzavretí do
hody o malom pohraničnom styku a doho
dy o zamedzovaní podludníctva.

Článok 17.
Pre dovoz slovenských zvierat a živo- 

čišných výrobkov do Nemecka, ako aj pre 
ich prievoz cez Nemecko, platia ustano- 

Priloba C venia, obsažené v prílohe C.

Slovenská vláda nebude horšie zaob
chádzal s dovozom plemenného dobytka 
z Nemecka ako s dovozom z iných krajín.

Článok 18.
Pri doprave cestujúcich a ich batožiny 

po železniciach smluvných strán nebude 
sa robiť za rovnakých podmienok nijaký 
rozdiel medzi príslušníkmi jednej a druhej 
strany čo sa týka dopravného a spôsobu 
dopravy, ako aj dávok a daní, s tým sú
visiacich.

Článok 19.
Vlády obidvoch smluvných strán čo 

najskôr sa dohodnú na poli všetkých, 
do úvahy prichádzajúcich odvetví do
pravy, cielom uľahčenia a podpory vzá
jomného styku a styku priechodného.

Článok 20.
Lodná plavba v oblasti dunajského to

ku je voľná, tak v Nemeckej ríši, ako i na 
Slovensku, lodiam všetkých s Nemeckom 
a so Slovenskom v pokoji nažívajúcich 
štátov. V zaobchádzaní s nemeckými, slo
venskými a cudzími loďami nieto nijakého 
rozdielu; to platí aj pre otázku plavebných 
poplatkov. Pri lom predpokladajú Sloven
ská a Nemecká vláda, že na vodnej dráhe 
ostatných zúčastnených štátov bude po
skytovaná vzájomnosť.

Artikel 16.

Die Regierungen der beiden vertrag
schliessenden Teile werden sobald als 
möglich Verhandlungen über den Ab
schluss eines Abkommens über den kleinen 
Grenzverkehr und eines Abkommens zur 
Bekämpfung des Schmuggels aufnehmen.

Artikel 17.

Für die Einfuhr slowakischer Tiere und 
tierischer Erzeugnisse nach Deutschland 
sowie für deren Durchfuhr durch Deutsch
land gelten die in Anlage C enthaltenen Anlage c 
Bestimmungen.

Die slowakische Regierung wird die 
Einfuhr von Zuchtvieh aus Deutschland 
nicht schlechter behandeln als die Einfuhr 
aus anderer Ländern.

Artikel 18.
Bei der Beförderung der Reisenden 

und ihres Gepäcks auf den Eisenbahnen 
der vertragschliessenden Teile wird bei 
gleichen Bedingungen zwischen den Ange
hörigen des einen und des anderen Teils 
kein Unterschied bezüglich der Preise, der 
Art der Beförderung sowie der damit zu
sammenhängenden Abgaben und Steuern 
gemacht.

Artikel 19.
Die Regierungen dérbeidenvertragschlies 

senden Teile werden sobald als, möglich 
auf allen in Frage kommenden Verkehrs
gebieten Vereinbarungen treffen, um den 
gegenseitigen Verkehr und den Durch
gangsverkehr zu erleichtern und zu för
dern.

Artikel 20.
Die Schiffahrt im Donaustromgebiel 

steht sowohl in der Slowakei wie im 
Deutschen Reich den Schiffen aller mit der 
Slowakei und Deutschland im Frieden le
benden Staaten offen. Es findet kein Un
terschied in der Behandlung slowakischer, 
deutscher und fremder Schiffe statt; das 
gilt auch für die Frage der Schiffahrtsab
gaben. Dabei setzen die Slowakische und 
die Deutsche Regierung voraus, dass auf 
den Wasserstrassen der anderen beteilig
ten Staaten Gegenseitigkeit gewährt wird.
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Úrady vodných dráh prerokujú medzi 
sebou, a prípadne aj s príslušnými úradmi 
ostatných priľahlých štátov spoločné otáz
ky a dohodnú sa o nich.

Die beiderseitigen Wasserstrassenbe
hörden werden untereinander und gegebe
nenfalls mit den zuständigen Behörden der 
anderen Anliegerstaaten gemeinsame Fra*  
gen erörtern und darüber Vereinbarungen 
treffen.

Článok 21.

S podnikmi každej strany, ktoré sa za
oberajú dopravou vysťahovalcov, ohľadom 
dopravy vysťahovalcov z územia strany 
druhej, dopravy vysťahovalcov precestu
júcich územím druhej strany, a dopravy 
vysťahovalcov vracajúcich sa na územie 
druhej strany, ako aj v otázke pripuste
nia k doprave vysťahovalcov a zakladania 
agentúr pre ich obchodnú činnosť, má sa 
zaobchádzať rovnako, ako s dopravnými 
podnikmi domácimi; tieto majú požívať 
tých istých práv a výhod, ako podobné 
podniky štátu s najväčšími výhodami.

Článok 22.

Nakoľko ustanovenia tejto smluvy do
týkajú sa vzájomného poskytovania naj
väčších výhod, nemožno týchto použiť:

a) na osobitné výhody, poskytované 
teraz alebo v budúcnosti štátom, hrani
čiacim s jednou smluvnou stranou, cieľom 
uľahčenia pohraničného styku v rozlohe 
zpravidla nepresahujúcej 15 km po obi
dvoch stranách hranice;

b) na záväzky, na ktoré pristúpila ale
bo v budúcnosti pristúpi jedna zo smluv
ných strán na základe colnej dohody;

c) na výhody, ktoré jedna zo smluv
ných strán prizná smluvné inému štátu 
tým cieľom, aby vyrovnala vnútorné i za
hraničné zdanenie, najmä aby zabránila 
dvojitému zdaneniu, alebo aby zaistila 
právnu ochranu a právnu pomcc vo v?-

Artikel 21.

Die Unternehmungen jedes Teils, wel
che die Beförderung von Auswanderern 
betreiben, sollen hinsichtlich der Beförde
rung von Auswanderern aus dem Gebiet 
des anderen Teils, der Beförderung von 
Durchwanderem, die durch das Gebiet des 
anderen Teils hindurchreisen, und der Be
förderung von Rückwanderern, die in das 
Gebiet des anderen Teils zurückkehren, 
sowie hinsichtlich der Zulassung zur Aus
wandererbeförderung und der Errichtung 
von Agenturen für ihren Geschäftsbetrieb 
ebenso behandelt werden wie die inländi
schen Beförderungsunternehmungen; sie 
sollen dieselben Vorrechte und Begünsti
gungen geniessen wie die gleichartigen Un
ternehmungen des meistbegünstigten Lan
des.

Artikel 22.

Soweit die Bestimmungen dieses Ver
trages die gegenseitige Gewährung der 
Meistbegünstigung betreffen, sind sie nicht 
anwendbar:

a) auf die von einem der vertrag
schliessenden Teile angrenzenden Staaten 
gegenwärtig oder künftig gewährten beson
deren Begünstigungen zur Erleichterung 
des Grenzverkehrs in einer Ausdehnung 
von in der Regel nicht mehr als 15 km bei
derseits der Grenze;

b) auf die von einem der vertragschlies
senden Teile gegenwärtig oder künftig auf 
Grund einer Zollvereinigung eingegangenen 
Verpflichtungen;

c) auf Begünstigungen, die einer der 
vertragschliessenden Teile durch ein /Ab
kommen einem anderen Staat einräumt. 
um die in- und ausländische Besteuerung 
auszugleichcn, insbesondere eine Doppel- 
bestcjc:ing zu verhüten oder um Recht- 
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ciach daňových alebo trestných veciach 
daňových;

d) na výhody, ktoré jedna zo smluv
ných strán prizná tretej krajine výlučne 
na základe smlúv všeobecného významu, 
otvorených pre prístup všetkým štátom, 
ktoré smluvy budú uzavreté po nadobud
nutí účinnosti tejto smluvy, vyjmúc, že by 
druhá smluvná strana poskytovala tie isté 
výhody.

Článok 23.

Vládne výbory, ustanovené obidvoma 
vládami, budú sa zaoberaf v stálom a bez
prostrednom styku všetkými otázkami, 
súvisiacimi s vysvetľovaním a používaním 
tejto smluvy.

Článok 24.
Ustanovení tejto smluvy nepoužije sa 

až na ďalšie na Protektorát Čechy a Mo
rava. Nemecká vláda uvedomí vládu slo
venskú cestou diplomatickou o tom, kedy 
sa rozšíri platnost tejto smluvy na Pro
tektorát Čechy a Morava.

Článok 25.

Táto smluva má sa ratifikoval. Účin
nosti nadobudne mesiac po výmene ratifi
kačných listín, čo sa má stat v Berlíne 
čím najskoršie. Smluvné štáty použijú 
smluvu predbežne už pred výmenou rati
fikačných listín, a to od 1. júla 1939.

Smluva ostane dva roky v účinnosti 
od 1. júla 1939. Ak nebvde vypovedaná 
šesf mesiacov pred uplynutím tejto lehoty, 
platí, ako by bola predĺžená na neurčitý 
čas. Potom môže byt hocikedy ku kon
cu mesiaca vypovedaná pri dodržaní šesť
mesačnej lehoty.

schütz und Rechtshilfe in Steuersachen 
oder Steuerstrafsachen zu sichem;

d) auf die Begünstigungen, die ein ver
tragschliessender Teil einem dritten Lande 
ausschliesslich auf Grund von allen Staaten 
zum Beitritt offenstehenden Verträgen von 
allgemeiner Bedeutung einräumt, die nach 
dem Inkrafttreten dieses Vertrages abge
schlossen werden, es sei denn, dass der 
andere vertragschliessende Teil dieselben 
Begünstigungen gewährt.

Artikel 23.

Die von den beiden Regierungen einge
setzten Regierungsausschüsse werden in 
ständiger unmittelbarer Fühlungnahme alle 
Fragen behandeln, die mit der Auslegung 
und Anwendung dieses Vertrages Zusam
menhängen.

Artikel 24.
Die Bestimmungen diesesi Vertrages 

finden bis auf weiteres auf das Protektorat 
Böhmen und Mähren keine Anwendung. 
Die Deutsche Regierung wird auf diploma
tischem Wege der Slowakischen Regierung 
Kenntnis geben, von welchem Zeitpunkt 
ab die Geltung dieses Vertrages auf das 
Protektorat Böhmen und Mähren ausge
dehnt wird.

Artikel 25.

Dieser Vertrag soll ratifiziert werden. 
Er tritt einen Monat nach dem Austausch 
der Ratifikationsurkunden, der so bald als 
möglich in Berlin erfolgen soll, in Kraft. 
Die vertragschliessenden Staaten werden 
den Vertrag bereits vor dem Austausch 
der Ratifikationsurkunden, und zwar vom 
1. Juli 1939 ab, vorläufig anwenden.

Der Vertrag bleibt vom 1. Juli 1939 ab 
zwei Jahre in Kraft. Wird er nicht sechs 
Monate vor Ablauf dieser Frist gekündigt, 
so gilt er als auf unbestimmte Zeit verlän
gert. Er kann dann jederzeit unter Einhal
tung einer Frist von sechs Monaten zum 
Ende eines Monates gekündigt werden.
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Na dôkaz čoho splnomocnenci podpí
sali túto smluvu v slovenskej a nemeckej 
reči, a to v každej vo dvoch prvopisoch,

V Bratislave 22, júna 1939

Zu Urkund dessen haben die Bevoll
mächtigten diesen Vertrag in slowakischer 
und deutscher Sprache in je zwei Urschrif
ten unterzeichnet.

Pressburg, den 22. Juni 1939.

Dr, Fr, Ďurčanský v. r.
Dr, Stefan Polyak v. r. 

Dr, Ernst von Druffel v. r. 
Dr. Günther Bergemann v. r.

Dr. Ernst von Druffel e. h.
Dr. Günther Bergemann e. h.

Dr, F. Ďurčanský e. h.
Dr. Stefan Polyak e. h
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Príloha A

Clá pri dovoze do Nemeckej ríše.

Číslo 
□ cm. col. 

sadzobníka

ex 33

ex 135

ex 598

ex 626

Pomenovanie predmetov
Sadzba za 1 q 

v RM

Uhorky, čerstvé, v čase od 16. apríla do 15. sep
tembra ....................................................

Tabuľový syr, balený jednotlive o surovej váhe 2½ 
kg alebo menej:

Bryndza ......................................................... 
iné:

Bryndza ..............................................................
Zubné kefky, vo spojení s celuloidovou rohovinou 

Poznámka. Smluvná sadzba platí len pre také 
množstvo v kalendárnom roku, ktoré odpovedá 
po dohode smluvných strán na základe spoločné
ho zistenia v r. 1937 z územia Slovenska do bý
valého colného územia Rakúskej krajiny dove
zenému množstvu.

Odbavenie podľa smluvnej sadzby je prípustné 
len pri dvoch colných úradoch, na ktorých sa 
dohodnú obidve smluvné strany.

Nábytok a časti nábytku, hrubý (nie vypchávaný), 
nefurnierovaný z tvrdého, plneohýbaného dreva:

surový ..................................................................
opracovaný ................. ....................................

Poznámka. Na nábytok a časti nábytku z pjtue- 
ohýbaného dreva zvyšuje sa clo o 50%.

Smluvné sadzby a smluvná colná prirážka 
platia len pre také množstvo v kalendárnom roku, 
ktoré odpovedá na 100% množstvu, dovezenému 
v r. 1937 podľa úradnej Rakúskej dovoznej šta
tistiky z územia Slovenska do bývalého colného 
územia Rakúskej krajiny.

Všeobecné poznámky k jedenástemu odseku.
Propagačné tlačivá a plakáty, ktorých podstat
ným určením je podnecovať k návštevám krajov

5.—

30 —

25.—
400.—

30 —
40.—
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Anlage A

Zölle bei der Einfuhr nach dem Deutschen Reich.

Nr. des deut
schen Zolltarifs Benennung der Gegenstände

Zollsatz für 1 <lz 
HM

aus 33 Gurken, frisch, in der Zeit vom 16. April bis 15. Sep- 
tember ................. .... .................................. 5.—

aus 135 Tafelkäse in Einzelpackungen von 2½ kg Rohgewicht 
oder darunter:
Brimsen............................................................. 30.—

anderer:
Brimsen............................................................. 25.—

aus 598 Zahnbürsten in Verbindung mit Zellhorn . . . 400.—

Anmerkung. DerVertragszollsatz gilt nur für 
eine Menge im Kalenderjahr, die derjenigen Men
ge entspricht, die nach Verständigung der vertrag
schliessenden Teile auf Grund gemeinsamer Er
mittlung im Jahre 1937 aus dem Gebiet der Slo
wakei in das frühere Zollgebiet des Landes Oester
reich eingeführt worden ist.

Die Abfertigung zum Vertragszollsatz ist nur 
zulässig bei höchstens zwei Zollstellen, über die 
sich die vertragschliessenden Teile verständigen 
werden.

aus 626 Möbel und Möbel teile, grobe (nicht gepolstert), un
furniert, aus massiv gebogenem harten Holz:

roh......................................................................
bearbeitet ........................................................

30.—
40.—

Anmerkung. Für Möbel und Möbelteile aus 
massiv gebogenem Holz erhöht sich der Zoll um 
50 v. H.

Die Vertragszol'lsätze und der Vertragszoll
zuschlag gelten nur für eine Menge im Kalender
jahr, die 100 v. H. derjenigen Menge entspricht, 
die nach der amtlichen österreichischen Einfuhr
statistik im Jahr 1937 aus dem Gebiet der Slo
wakei in das frühere Zollgebiet des Landes Öster
reich eingeführt worden ist.

Allgemeine Anmerkung zum elften Abschnitt.
Werbedruckschriften und Werbeplakate, deren 
wesentlicher Zweck darin besteht, zum Besuch
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Číslo 
nera. col. 
sadzobníka

Pomenovanie predmetov Sadzba za 1 q 
v RM

a miest, veľtrhov, výstav, kultúrnych alebo špor
tových podnikov na Slovensku, zostávajú, bez 
zreteľa na rozsah inzertnej časti, bezcolné, pred
pokladajúc, že tieto tlačivá a plakáty sú vyrobené 
na Slovensku, že sú na Nemeckom colnom území 
bezplatne dodané dovozcom a že ich propagačná 
povaha je zrejmá.
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Nr. des deut- 
schon Zolltarif j Benennung der Gegenstände Zulku z fúr 1 <lz 

HM

von Gegenden und Orten, Messen, Ausstellungen, 
kulturellen odersporllichen Veranstaltungen in der 
Slowakei anzuregen, bleiben ohne Rücksicht auf 
den Umfang des Anzeigenteils zollfrei, vorausge
setzt, dass diese Druckschriften und Plakate in 
der Slowakei hergestellt sind, im deutschen Zoll
gebiet von dem Einführer unentgeltlich abgegeben 
werden und ihr Charakter als Werbemittel augen
scheinlich ist.
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Príloha B

Clá pri dovoze na Slovensko.

Číslo 
slov. col. 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba 
v Ka

ex 52 Semená výslovne nemenované: 
semená smrekové............................................

za 100 kg

120.—
ex 62 Rastliny výslovne nemenované a ich časti:

ex b) sušené alebo upravené (na prach umleté alebo 
inak drobené alebo farbené):

ex 2. ostatné:
drevená múčka............................................. 10.50

ex 64 Býci:
Poznámka. Plemenní býci pinzgavskej rasy .

za kus

180.—
ex 65 Kravy:

Poznámka. Plemenné kravy pinzgavskej rasy . 180.—
ex 66 Mladý hovädzí dobytok:

Poznámka. Plemenný mladý hovädzí dobytok 
pinzgavskej rasy .... .................................... 108.—

ex 67 Tefatá:
Poznámka. Plemenné teľa'tá pinzgavskej rasy . . 30.— 

za 100 kg

170.—

ex 74 Zver srstnatá a pernatá:
ex b) mŕtva, tiež rozložená: 

zverina................................................
ex 109 Víno, ovocné víno, vínny a ovocný mušt, šťavy z plo

dov, ovocia a bobuli, nezahustené; medovina:
ex a) v sudoch:

Vína pochádzajúce a prichádzajúce z Rakúska 
z vínorodých krajov Grinzing, Nussberg, Klo
sterneuburg, Bisamberg, Langenzensdorf, Stam
mersdorf, Falkenstein, Herrenbaumgarten, 
Malzen, Mistelbach, Zistersdorf, Poysdorf, Hei
ligenstein, Langenlois, Zöbing, Haugsdorf, Mail

berg, Untermarkersdorf, Pulkau, Retz, Krems, 
Loiben, Wachau, Baden, Gumpoldskirchen, 
Guntramsdorf, Pfaffstätten, Traiskirchen, Vös- 
lau, Mörbisch, Oggau, Rust, St. Margarethen, 
Deutschlandsberg, Stainz a z vínorodých kra
jov Znaim, Urban, Klein-Tajax, Gerstenfeld,



Anlage B

Zölle bei der Einfuhr nach der Slowakei.

Nr. des 
slowakischen 

Zolltarifs
Warenbenennung Zollsatz 

in Ks 
____**

für 100 kg
aus 52 Sämereien, n. b. b.: 

Fichtensamen............................................... 120.—
aus 62 Pflanzen und Pflanzenteile, n. b. b.:

aus b) getrocknet oder zubereitet (gepulvert oder 
sonst zerkleinert oder gefärbt):

aus 2. andere:
Holzmehl.................................................... 10.50

aus 64 Stiere:
Anmerkung. Zuchtstiere der Pinzgauer Rasse . .

für 1 Stück 
180.—

aus 65 Kühe:
Anmerkung. Zuchtkühe der Pinzgauer Rasse . . 180.—

aus 66 Jungvieh:
Anmerkung. Zuchtjungvieh der Pinzgauer Rasse 108.—

aus 67 Kälber:
Anmerkung. Zuchtkälber der Pinzgauer Rasse . 30.—

aus 74 Wildbret und Federwild: 
aus b) tot, auch zerlegt:

für 100 kg

Wildbret...................... ....................................... 170—
aus 109 Wein, Obstwein, Wein- und Obstmost, Frucht-, Obst- 

und Beerensäfte, nicht eingedickte; Met:

aus a) in Fässern:
Weine österreichischer Herkunft und öster
reichischen Ursprungs aus den Weingegenden 
Grinzing, Nussberg, Klosterneuburg, Bisam
berg, Langenzersdorf, Stammersdorf, Falken
stein, Herrenbaumgarten, Matzen, Mistelbach, 
Zistersdorf, Poysdorf, Heiligenstein, Langen
lois, Zöbing, Haugsdorf, Mailberg, Unter
markersdorf, Pulkau, Retz, Krems, Loiben, 
Wachau, Baden, Gumpoldskirchen, Guntrams- 
dorf, Pfaffstätten, Traiskirchen, Vöslau, Mör
bisch, Oggau, Rust, St. Margarethen, Deutsch
landsberg, Stainz und aus den Weinbaugebie-
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Ľi.'lo 
slov. col. 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba 

v Ks

ex 135

ex 141

ex 145

Joslowitz, Grusbach, Misslitz, Nikolsburg, 
Bergen, Pollau, Wisternitz, Feldsberg, Pritt- 
lach, Auspitz, Untertannowitz a Guldenfurt, 
ak je pripojené osvedčenie o pôvode, vydané 
na to povolaným úradom...............................

Ovocné víno .

ex b) vo ffašiach:
Vína pochádzajúce a prichádzajúce z Rakúska, 
z vínorodých krajov Grinzig, Nussberg, Klos
terneuburg, Bisamberg, Langenzensdorf, Stam
mensdorf, Falkenstein, Herrenbaumgarten, 
Matzen, Mistelbach, Zistersdorf, Poysdorf, 
Heikgenstem, Langenlois, Zöbing, Haugsdorf, 
Mailberg, Untermarkersdorf, Pulkau, Retz, 
Krems, Loiben, Wachau, Baden, Gumpoldskir
chen, Guntramsdorf, Pfaffstätten, Traiskirchen, 
Vöslau, Mörbisch, Oggau, Rust, St. Marga
rethen, Deutschlandsberg, Stainz a z vínoro
dých krajov Znaim, Urban, Klein-Tajax, Ger
stenfeld, Joslowitz, Grusbach, Misslitz, Nikols
burg, Bergen, Pollau, Wisternitz, Feldsberg, 
Priltlach, Auspitz, Untertannowitz a Gulden- 
furt, ak je pripojené osvedčenie o pôvode, vy
dané na to povolaným úradom......................

Drevené uhlie, rašelina a rašelinové uhlie, lignit a 
kamenné uhlie, koks a všetka horľavina umele 
z týchto hmôt vyrobené:
ex a) rašelinové stelivo a rašelinový múl . . . .

Celuloid v platniach, tyčiach alebo v rúrach, tiež le
štený a podložený, dalej však nespracovaný; umelé 
látky rezbárske a tokárske, výslovne nemenova
né, dalej neopracované:
ex b) umelé látky rezbárske a tokárske, výslov

ne nemenované, dalej neopracované:
. umelá látka rezbárska a tokárska z kazeínu

Sadra:
b) pálená .........................................................

za 100 k?

210'—

210'—

487’50

70’— 
z hr. váhy

2 —

2 —

ex b) zubolekárske sadry bez cla
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kg

Nr. des 
slowakischen 
Zolltarifs

Warenbenennung Zollsatz 
in Ks

• für 100
len von Znaim, Urban, Klein-Tajax, Uersten- 
feld, Joslowitz, Grusbach, Misslitz, Nikols
burg, Bergen, Pollau, Wisteniitz, Feldsberg, 
Prittlach, Auspitz, Untertannowitz und Gul- 
denfurt, wenn sie von einer durch die hierzu 
berufene Behörde ausgestellten Ursprungs
bescheinigung begleitet sind...................... 210 —
Obstwein.........................,........................ 210-

aus b) in Flaschen:
Weine österreichischer Herkunft und öster
reichischen Ursprungs aus den Weingegenden 
Grinzing, Nussberg, Klosterneuburg, Bisam
berg, Langenzersdorf, Stammersdorf, Falken
stein, Herrenbaumgarten, Matzen, Mistelbach, 
Zistersdorf, Poysdorf, Heiligenstein, Langen
lois, Zöbing, Haugsdorf, Mailberg, Unter
markersdorf, Pulkau, Retz, Krems, Loiben, 
Wachau, Baden, Gumpoldskirchen, Guntrams 
dorf, Pfaffstätten, Traiskirchen, Vöslau, Mör
bisch, Oggau, Rust, St. Margarethen, Deutsch
landsberg, Stainz und aus den Weinbaugebie
ten von Znaim, Urban, Klein-Tajax, Gersten
feld, Joslowitz, Grusbach, Misslitz, Nikols
burg, Bergen, Pollau, Wisternitz, Feldsberg, 
Prittlach, Auspitz, Untertannowitz und Gul- 
denfurt, wenn sie von einer durch die hierzu
berufene ‚Behörde ausgestellten Ursprungs- 
besoheinigung begleitet sind..................... 487-50

aus 135 Holzkohlen, Torf und Torfkohlen, Lignit und Stein
kohlen, Koks und alle daraus hergestellten festen, 
künstlichen Brennstoffe:
aus a) Torfstreu, Torfmull....................................... 2* —

aus 141 Zelluloid in Platten, Stäben oder Röhren, auch poliert 
und unterlegt, nicht weiter verarbeitet; nicht beson
ders benannte künstliche Schnitz- und Drechslerstoffe, 
nicht weiter bearbeitet:
aus b) nicht besonders genannte künstliche Schnitz-

und Drechslerstoffe, nicht weiter bearbeitet: 
künstlicher Schnitz- und Drechslerstoff aus 
Kasein....................................................... 70 —

aus 145 Gips: brutto
b) gebrannt ................................................... 2.—

aus b) Dentalgipse .......................................... zollfrei
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Čfelo 
dov. coL 

«adzobnika
Pomenovanie tovaru Sadzba 

v Ks

ex 146 Biela krieda, faživec, (prírodný baryt, síran barnatý)
za 100 kg

ex 150

ex b) mleté, plavené: 
biela krieda.......................................

Zeminy a látky nerastné, výslovne nemenované, pri-

2—

ex 153

rodné, pálené, mleté alebo plavené:
ex b) ostatné: 

mastenec, brydlicová múčka..................

Gáfor:
bez cla

ex 158

b) čistený (rafinovaný)........................................

Kôra dubová a kôra stromov ihličnatých a borky:
bez cla

ex 170

kôra smreková a borky........................................

Asfaltový tmel; asfaltový mastix; živičné cementy

bez cla

ex 194

(drevitý cement): 
prírodný asfaltový mastix...............................

Stuhový tovar (okrem zamatových stúh):

bez cla

ex 201

a) pásky do písacích, počítacích a nod. strojov, 
napustené farbou ................. ......................

b) ostatný..........................................................

Technické potreby:

2500—
2000.—

ex 205
b) vysušovacia plsť, tkaná, tiež zdrsnená . . . 

Priadza konopná (z konopného vlákna a z konopnej

1000—

ex 222

kúdele, tiež smiešaná s inými do tej triedy náležia
cimi pradivami); priadza výslovne nemenovaná:

a) jednoduchá, surová 
papierová priadza..............................  
priadza ostatná ..................................  

ex b) jednoduchá, bielené, lužená alebo farbená:
priadza papierová........................................

Priadza z hrubej zvieracej srsti (zo srsti hovädzieho

30—
72—

60—

ex 229

dobytka a z podobnej srsti) až do čís. 5 metrická, 
surová:

a) jednoduchá alebo dvojpramenná......................
b) viacejpramenná............................................

Vlnený tovar tkaný, výslovne nemenovaný, tiež po-

200—
300—

tlačený:
ex a) ak váži štvorcový meter viac než 700 g: 

nekonečne tkané plsti na technické účely . 1.000—
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Nr. des 
slowakischen 

Zolltarifs
Warenbenennung Zollsatz 

in Ks

aus 146 Weisse Kreide, Schwerspat (Baryt, schwefelsaurer,
für 100 Kg

aus 150

natürlicher):

aus b) gemahlen, geschlämmt: 
weisse Kreide...............................

Erden und mineralische Stoffe, n. b. g., roh, gebrannt,

2.—

aus 153

gemahlen oder geschlämmt:
aus b) andere:

Talk, Schiefermehl ..................................
Kampfer:

zollfrei

aus 158

b) gereinigt (raffiniert)..................................

Eichen- und Nadelholzrinden und -borken:
zollfrei

aus 170

Fichtenrinde und -borke...................................

Asphaltkitt; Asphaltmastix; Harzzemente (Holz-
zollfrei

aus 194

zement): 
Natur-Asphaltmastix ............................. ....

Bandwaren (ausgenommen Sammetbänder):
zollfrei

aus 201

a) Bänder für Schreib-, Rechen- und ähnliche 
Maschinen, mit Farbe getränkt............

b) andere.........................................................

Technische Artikel:

2.500—
2.000.—

aus 205

b) Trockenfilze, gewebt, auch gerauht .... 

Hanfgarne (aus Hanffaser und Hanfwerg, auch ge-
1.000.—

aus 222

mischt mit anderen zu dieser Klasse gehörigen Spinn
stoffen); n. b. g. Garne:

a) einfach, roh:
Papiergarne...............................................

। andere Game...........................................
aus b) einfach, gebleicht, geäschert oder gefärbt:

Papiergarne.........................   , . . .

Game aus groben Tierhaaren (Rindviehhaare und dgl.)

30—
72—

60—

aus 220

bis einschl. Nr. 5 metrisch, roh:
a) einfach oder dubliert..................................
b) mehrdrähtig..........................................  ,

Wollene Webwaren, n. b. g,, auch bedruckt:

200__
300__

aus a) im Gewichte von mehr als 700 g auf den qm: 
gewebte endlose Filze zu technischen Zwecken 1.000—



202 Slovenský zákon n i k č. 6.

Číslo 
slov. col. 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba 
t Ks

ex b) ak váži štvorcový meter viac než 200 g
až 700 g:
1. alpské lodeny na spôsob uložených vzorov 

cez výslovne splnomocnené colné úrady . .

za 100 kg

1.000.—

2. nekonečne tkané plsti pre technické účely 1.700.—

ex c) ak váži štvorcový meter 200 g alebo menej:

nekonečne tkané plsti pre technické účely 2.200.—

ex 233 Tovar tkaný a pletený:
a) tkané a pletené látky v celých kusoch 

(tovar metrový)....................................... 2.400.—

ex d) výslovne nemenovaný:
ak váži tucet kusov alebo tucet párov viac 

než 1 kg ................................................ 3.000.—

ex 253

Tovar celohodvábny (z hodvábu, z hodvábu 
floretového alebo umelého):
Stuhový tovar:

c) iný:
1. nefazonovaný:

z umelého hodvábu, bez primiešania hodvá
bu, alebo hodvábu floretového..................  
iný.............................................................

2. fazonovaný:
z umelého hodvábu, bez primiešania hodvá
bu alebo hodvábu floretového.................. 
iný.............................................................

10.000.—
12.000.—

11.000.—
13.000.—

Tovar polohodvábny (z hodvábu, z hodvábu 
floretového alebo umelého, spojeného s inými pra- 
divami):

ex 259

269

Stuhový tovar:
c) iný:

1. polohodvábne stuhy tkané na spôsob ripsu, 
6 cm široké alebo užšie, farbené na čierno, 
na sivo, alebo hnedo (stuhy na klobúky) .

2. nefazonované iné........................................
3. fazonované................................................

Klobúky každého druhu, zdobené..................

5850.— 
7000.— 
8450.— 
za kus

16.—
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Nr. des 
slowakischen 

Zolltarifs
Warenbenennung

Zollsatz 
in Ks

aus b) im Gewichte von mehr als 200—700 g auf den 
qm2;

1. alpenländische Loden nach Art der hinter
legten Muster über besonders ermächtigte 
Zollämter............................................

2. gewebte endlose Filze zu technischen 
Zwecken...........................................

für 100 ki

1.000.—

1.700.—
aus c) im Gewichte von 200 g und weniger auf den 

qm5;
gewebte endlose Filze zu technischen Zwecken 2.200.—

aus 233 Wirk- und Strickwaren:
a) gewirkte und gestrickte Stoffe in ganzen 

Stücken (Meterware).............................. 2.400.—

aus d) nicht besonders benannte:
im Gewichte über 1 kg per Dutzend Stücke 
oder Dutzend Paare................................... 3.000.—

aus 253

Ganzseidenwaren (aus Seide, Florett- oder 
Kunstseide):
Bandwaren:

c) andere:
1. nicht fassonierte:

aus Kunstseide, ohne Beimengung von Seide 
oder Florettseide.......................................  
andere.........................................................

2. fassonierte:
aus Kunstseide, ohne Beimengung von Seide 
oder Florettseide....................................... 
andere........................................... ....

10.000.—
12.000.—

11.000.—
13.000.—

Halbseidenwaren (aus Seide, Florett- oder 
Kunstseide in Verbindung mit anderen Spinnmateria- 
lien):

aus 259 Bandwaren:
c) andere:
1. ripsartig gewebte, halbseidene Bänder in der 

Breite von 6 cm oder darunter, schwarz, grau 
oder braun gefärbt (Hutbänder)............

2. nicht fassonierte, andere............................. ■
5.850.—
7.000.—
8.450.—

269
für 1 Stück

16.—
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Číslo 
slov. col. 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba 

v Ks

ex 274 Šatstvo, bielizeň, výstrojný tovar a iné šité predmety 
z hrubších látok, výslovne nemenované:

a) chlapská (tiež chlapčenská) konfekcia z alp
ských lodenov na spôsob uložených vzorov pri 
vyčlení cez výslovne splnomocnené colné úrady

za 100 kg

clo pódia hlavnej 
súčiastky, so 40“/» 
colnou prirážkou.

b) ženská (tiež dievčenská) konfekcia z alpských 
lodenov na spôsob uložených vzorov pri vy
člení cez výslovne splnomocnené colné úrady clo podľa súčiast

ky, podliehajúcej 
najvyššiemu clu, 
so 40% colnou 
prirážkou.

c) ženská, dievčenská a detská bielizeň, ako aj 
ľahká konfekcia pre ženy, dievčatá a deti:

1. zdobená čipkami alebo výšivkami:
aa) z bavlnených tkanín s. č. 189 alebo 190 6.500.—

bb) z bavlnených tkanín s. č. 191 alebo 192, 
ako aj z ľanových alebo vlnených 
tkanín..........................................

cc) z tkanín triedy XXV...........................
2. ostatné.....................................................

10.000.—
23.000.— ’ 

clo podlá súčiast
ky, podliehajúcej 
ťiajvyššiemu clu, 
so 40% colnou 
prirážkou.

d) kožušina sadz. pol. 346 a) podšitá:
1. celohodvábnymi tkaninami z prírodného 

hodvábu .................................................
2. inými tkaninami........................................

15.000.—
9.000.—

e) chlapské goliere a manžety:
1. z bavlnených tkanín s. č. 189..................
2. z ostatných bavlnených tkanín..................

1.100.—
4.100.—

f) ostatný tovar výstrojný............................... clo podľa súčiast
ky, podliehajúcej 
nJajvyššiemu clu. 
so 40% colnou 
prirážkou.
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Nr. des 
slowakischen

Zolltarifs
Warenbenennung

Zollsatz 
in Ks

aus 274 Kleidungen, Wäsche, Putzwaren und andere genähte 
Gegenstände aus Zeugstoffen, n. b, b.:

a) Herren- (auch Knaben-) Konfektion aus alpen
ländischen Loden nach Art oder hinterlegten 
Muster bei Verzollung durch besonders er
mächtigte Zollämter.............................

für 100 kg

Zoll nach dem 
Hauptsbe-standteil 
mit einem Auf
schlag von 40%.

b) Damen- (auch Mädchen-) Konfektion aus al
penländischen Loden nach Art der hinterleg
ten Muster bei Verzollung durch besonders 
ermächtigte Zollämter........................

c) Damen-, Mädchen- und Kinderwäsche sowie 
leichte Konfektion für Damen, Mädchen und 
Kinder: —
1. mit Spitzen oder Stickereien verziert:

aa) aus Baumwollgeweben der T. Nr. 189 
oder 190 ................................

bb) aus Baumwollgeweben der T. Nr. 191 
oder 192, sowie aus Leinen- oder Woll

geweben ................................
cc) aus Geweben der Klasse XXV . . .

2. andere...................................................

Zoll nach dem dem 
höchsten Zoll
satz unterliegen
den Bestandteile 
mit einem Auf- 
scblag von 40%.

6.500—

10.000—
23.000—

Zoll nach dem dem 
höchsten Zoll, 
satz unterliegen
den Bestandteile 
mit einem Auf
schlag von 40%.

d) Pelzwerk der T. Nr. 346 a, gefüttert:
1. mit Ganzseidengeweben aus Naturseide . 15.000—

2. mit anderen Geweben.............................. 9.000—
e) Herrenkrägen und Herrenmanschetten:

1. aus Baumwollgeweben der T. Nr. 189 . .
2. aus anderen Baumwollgeweben ....

1.100—
4.100—

f) andere Putzwaren...................................... Zoll nach dem dem 
höchsten Zollsatz 
unterliegenden 
Bestandteile mit 
einem Aufschlag 
von 40%.
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Číslo 
•lov col. 

•adzoboíks
Pomenovanie tovaru

Sadzba 
v Ks

g) ostatný tovar okrem chlapskej a ženskej kon
fekcie, inej než pod a) až c) vymenovanej . .

za 100 kß

do podľa hlavnej 
súčiastky so 40’A 
colnou prirážkou.

Poznámky.
1. Za základ pre výpočet cla s prirážkou podľa 

čís. 274 je treba vziaf v smluvnom styku, na
koľko je toto v predchádzajúcom viazané, 
smluvné clo stanovené na súčiastku, ktorá je 
pri vyčlení smerodajná.

Smluvné činí konfekčná prirážka 20% 
u všetkého tovaru s výnimkou konfekčného to
varu z vlny, pokiaľ neplatí nižšia prirážka.

2. Stužky, mašle, prámiky, lemované goliere a 
manžety, tiež z hodvábu, zostanú pri vyclieva- 
ni tovaru čís. 274 bez povšimnutia.

3. Pri vyclievaní fažkej ženskej konfekcie zosta
nú okrem toho bez povšimnutia aj vyšívané 
goliere, a vyšívané manžety.

Všeobecné poznámky k sadzobnej triede XXII, 
až XXVI.

Tkaniny, ktoré sú obrúbené alebo stehované 
len jednoducho alebo opatrené jednotlivými ste- 
hami, nevyclievajú sa — pokiaľ nejde o predmety 
obchodu s výstrojným tovarom — podľa colných 
sadzieb na veci šité, ale zafažujú sa len 10% pri
rážkou k clu, stanovenému na príslušnú tkaninu.

Hodvábne a polohodvábne tkaniny, ktoré sú 
obrúbené alebo stehované len jednoducho, alebo 
opatrené jednotlivými stehami, nevyclievajú sa 
— pokiaľ nejde o predmety obchodu s výstrojným 
tovarom — podľa colných sadzieb na veci šité, 
ale zafažujú sa len 5% prirážkou k clu, stanove
nému na príslušnú tkaninu.

Vreckovky, obrusy, posteľná bielizeň a ute
ráky z priadze bavlnenej alebo z pradív triedy 
XXIII. s obrubami zhotovenými tým spôsobom, že 
sa okraj tkaniny bez zahnutia len pošije alebo že
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Nr. des 
slowakischen 

Zolltarifs
Warenbenennung

Zollsatz 
in Ks

g) andere Waren mit Ausnahme der anderen als 
unter a)—c) genannten Herren- und Damen
konfektion.

Anmerkungen.
1. Im vertragsmässigen Verkehr sind der Be

rechnung des Zolles samt Aufschlägen nach 
T. Nr. 274, soweit der letztere im vorstehen
den gebunden ist, die Vertragszölle des für 
die Verzollung massgebenden Bestandteiles zu 
Grunde zu legen.

Vertragsmässig beträgt der Konfektionsauf- 
schlag 2O°/o bei allen Waren mit Ausnahme 
von Konfektionswaren aus Wolle, soweit nicht 
niedrigerer Aufschlag gilt.

2. Bänder, Maschen, Posamente, Einfassungen, 
Kragen und Manschetten, auch aus Seide, blei
ben bei der Verzollung der unter T. Nr. 274 
fallenden Waren äusser Betracht.

3. Bei der Verzollung der schweren Damen
konfektion, bleiben ausserdem auch Kragen 
und Manschetten, bestickt, äusser Betracht.

Zu „Allgemeine Anmerkungen zu den Tarif- 
klassen XXII—XXVI.“ Gewebe, die nur mit 
einfachen Säumen oder mit einzelnen Nähten 
versehen sind, werden, sofern sie nicht in Ge
genständen des Putzwarenhandels bestehen, 
nicht nach den Zollsätzen für genähte Gegen
stände, sondern nur mit einem Zuschläge von 
10 vom Hundert zu dem Zolle für das betref
fende Gewebe belegt.

Seidene und halbseidene Gewebe, die nur 
mit einfachen Säumen oder mit einzelnen Näh
ten versehen sind, werden, sofern sie nicht 
in Gegenständen des Putzwarenhandels beste
hen, nicht nach den Zollsätzen für genähte 
Gegenstände, sondern nur mit einem Zuschlä
ge von 5 vom Hundert zu dem Zolle für das 
betreffende Gewebe belegt.

Taschentücher, Tischzeug, Bettzeug und 
Handtücher aus Garnen von Baumwolle oder 
Spinnstoffen der Klasse XXIII mit Säumen, 
welche ohne Umbiegen des Geweberandes

für 100 kg

Zoll nach dem 
Hauptsbestandleil 
mit einem Auf
schlag von 40%.
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Číslo 
slov. col. 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba 

v Ks

za 100 kß

ex 285

sa okraj tkaniny jeden alebo viac ráz vo väčšej 
alebo menšej šírke zahne a zahnutý kus tkaniny 
pevne prišije, bez toho, že by boly opatrené pre- 
lamovanim (azúrovým stehom) akéhokoľvek spô
sobu alebo okrášlené ozdobnými stehami, alebo 
iným spôsobom, nepodrobujú sa preto colným 
sadzbám pre šité veci ani colnej prirážke.

Tento tovar podlieha, miesto' colným sadzbám 
pre šité veci, prirážke 10 percentnej, určenej 
v čís. 5 ods. 6 všeobecnej poznámky k triede 
XXII. až XXVI., keď je opatrený len jednoduchými 
ažurovými obrubami (obrubami s prielomkom polo- 
rebričkovým alebo rebríčkovým) alebo len jedno- 
radým prielomkom, ktorý beží vnútri tkaniny sú
bežne s jej okrajmi a je zhotovený osobitnými ši- 
cími niťami presne týmže spôsobom ako jednodu
ché ažurové obruby, avšak nesúvisí s obrubou. 
Tzv. pavúči (hviezdovité útvary z nití), vznikli na 
miestach, kde sa kríži prelamovanie, zostanú pri 
tom bez povšimnutia.

Textilný tovar, na ktorom sú vyšité len písme
ná, tiež prepletené alebo samy v sebe ozdobené 
(monogramy, ozdobné písmená a pod.) alebo me
ná, čísla a pod. nevyclievajú sa ako výšivky.

Pri konfekčnom tovare všetkého druhu zosta
nú nepovšimnuté celkom nepodstatné prídavky, 
ktoré s hľadiska hodnoty a účelového určenia 
predmetu nemajú povahy osobitného prídavku 
alebo výzdoby (napr, kefkovité šnúrky, prosté 
lemovania na okrajoch alebo jednotlivé prámiky 
a pod.).

Lepenka, tiež pokrývka na dlážku z lepenky: 
ex a) obyčajná, ak váži štvorcový meter 300 gr 

a viacej:
lepenka ručne vyrobená ............................... 60.—

z hr. váhy
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Nr. des 
slowakischen

Zolltarifs
Warenbenennung

Zollsatz 
in Ks

aus 285

durch blosses Benähen desselben oder durch 
ein- oder mehrfaches Umbiegen des Gewebe
randes in grösserer oder geringerer Breite 
und Festnähen des umgebogenen Gewebe
stückes hergestellt und dabei weder mit Durch
brucharbeit (Ajournähten) irgendwelcher Art 
versehen, noch durch Zierstiche oder in ande
rer Weise verziert sind, werden deshalb we
der mit den Zollsätzen für genähte Gegen
stände noch mit einem Zollzuschlag belegt.

Für diese Waren wird an Stelle der Zoll
sätze für genähte Gegenstände der in Ziffer 
5 Abs. 6 der Allgemeinen Anmerkungen zu 
den Klassen XXII bis XXVI vorgesehene Zoll
zuschlag von 10 vom Hundert erhoben, wenn 
sie entweder nur mit einfachen Ajoursäumen 
(Halbstäbchensäumen oder Ganzstäbchensäu
men) oder nur mit einem einreihigen Durch
bruch versehen sind, welcher iia Innern des 
Gewebes mit den Geweberändern gleich läuft 
und in genau derselben Art wie die einfachen 
Ajoursäume, jedoch ohne Zusammenhang mit 
dem Saum, durch besondere Nähfäden herge
stellt ist. Hierbei bleiben die an den Kreu
zungsstellen der Durchbrüche vorkommenden 
sogenannten Spinnen (sternförmige Fadenge
bilde) äusser Betracht.

Gespinstwaren, in die hur Buchstaben, wenn 
auch verschlungen oder in sich selbst verziert 
(Monogramme, Zierbuchstaben u. dgl.), oder 
Namen, ' Nummern, u. dgl. eingestickt sind, 
werden nicht als Stickereien verzollt.

Bei Konfektionswaren aller Art bleiben ganz 
unwesentliche Zutaten, die mit Rücksicht auf 
den Wert und Gebrauchszweck des Gegenstan
des die Eigenschaft einer besonderer Zutat, 
bezw. Ausschmückung nicht an sich tragen (z. 
B. Anstosschnüre, blosse Randeinfassungen 
oder einzelne Litzen u. dgl.), äusser Betracht.

Pappen (Pappendeckel), auch Fussbodenbelagpappen: 
aus a) ordinäre im Gewichte von 300 g und mehr 

per nr:
Handpappe ...............................................

für 100 kg

60.— 
brutto
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Číslo 
slov. col. 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba 
v Ks

b) lisovacie listy, lepenka bridlicová, lepenka 
lesklá:
1. vulkánfiber.................................................

ex c) jemné kartóny, potom všetky kartóny natreté 
alebo vzorkované farbami, tiež s vylisovaný
mi vzorkami, s výnimkou vulkánfibru .

za 100 kg

108.— 
z hr. váhy

225.—

ex 289 Papier na kreslenie, lepenka maliarska, papier na 
medbtlač:

olejovaný papier na prepisovanie a impregnovaný 
papier na balenie........................................ 250.—

ex 291 Papier pergamenový:
_ pergamenový papier z česanej priadze .... 260.—

ex 293 Iné chemické papiere: 
ex b) pretlačový papier...................................  .

za 100 kf> 
325.—

294 Papier zlatý a strieborný a papier so zlatými 
a striebornými vzorkami (pravý alebo ne
pravý, tiež bronzovaný) papier čipkovitý 
a podobný papier prerážaný.................. 400.—

ex 296 Papier výslovne nemenovaný:
vzorkované lisovaný, krepovaný, rýhovaný alebo 

riasený.................................................... 280.—

ex 298

ex 299

Tlačivá, oznámenia a plakáty:
ex a) dvoj alebo viacfarebné alebo potlačené zlatom 

alebo striebrom, alebo zhotovené spôsobom 
f otomechanickým:
dvoj- alebo viacfarebné alebo potlačené zlatom 
alebo striebrom, alebo zhotovené spôsobom fo- 
tomechanickým, okrem z viskózového papiera . 

ex b) iné:
iné, okrem z viskózového papiera........  

Papierový tovar prepychový, výslovne nemenovaný, 
hromadné výrobky obrázkovej tlače, hračky, všetky 
tieto predmety tiež spojené s obyčajnými alebo jem
nými hmotami; papierová bielizeň; kvetiny a ich 
súčiastky z papiera:
ex b) iné:

ozdoby na rakve, predlohy pre lupienkové 
práce .........................................................

Poznámka k sadz. čís. 299.
Módne publikácie (sošité alebo s voľnými li

stami), ako aj k ním obsahove patriace, do publi-

1 
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Nr. des 
slowakischen 

Zolltarifs
Warenbenennung

ZoJhalz 
in Ks

b) Presspäne, Schieferpappe, Glanzpappe:
1. Vulkanfiber...........................................

aus c) feine Kartons, dann alle mit Farbe bestriche
nen oder gemusterten, auch dessiniert, ge
pressten, mit Ausnahme von Vulkanfiber .

für 100 Kg

108— 
brutto

225'—

auf. 289 Zeichenpapier, Malerpappe, Kupferdruckpapier: 
Ölpauspapier und imprägniertes Packpapier . . 250—

aus 291 Pergamentpapier: 
Kammgarnpergamentpapier............ .... 260—

aus 293

294

Andere chemische Papiere:
aus b) Umdruckpapier...........................................

Gold- und Silberpapier und Papier mit Gold- und 
Silbermustern (echt oder unecht, auch bronziert), 
Spitzen u. dgl. durchschlagenes Papier ....

für 100 Kg
325—

400—

aus 296 Papier, n. b. b,: 
dessiniert, gepresst, krepp artig hergestellt, gauf- 
friert oder genarbt...................................... 280—

aus 298 Drucksorten, Ankündigungen und Plakate:
aus a) zwei- oder mehrfarbig oder mit Gold oder 

Silber bedruckt oder auf photomechanischem 
Wege hergestellt:

zwei- oder mehrfarbig oder mit Gold oder 
Silber bedruckt oder auf photomechani
schem Wege hergestellt,' mit Ausnahme 
solcher aus Viskosepapier.....................

aus b) andere:
andere mit Ausnahme solcher aus Viskose
papier ........................................................

800—

300—

aus 299 Luxuspapeterien, n. b. b. Massenerzeugnisse der Bild
druckmanufaktur, Spielwaren, alle diese auch in Ver
bindung mit gewöhnlichen oder feinen Materialien; 
Papierwäsche; Blumen und Blumenbestandteile aus 
Papier:
aus b) andere:

Sargverzierungen, Laubsägevorlagen . . .
Anmerkung zu T. Nr, 299. Modepublikationen (ge

heftet oder mit losen Blättern) sowie zu densel
ben inhaltlich zugehörige, in die Publikationen 
eingelegte Beilagen, wie Schnittmusterbogen,

LoJb—
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Číslo 
slov. col. 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba 
v Ks

kácií vložené prílohy, ako hárky vzorcov striho
vých, vzorkové listy na pletenie, háčkovanie, vy
šívanie, alebo šitie, módne obrázky a pod., pre
jednávajú sa bez cla podľa sadz. čís. 647,

za 100 kg

ex 300 Tovar z papiera, lepenky alebo papieroviny, výslov
ne nemenovaný:
ex a) z papieroviny, lepenky, papiera, okrem z pa- 

papiera čís. 290/b, 294 a 296/c:
ex 3. rožky na fotografie z viskózového papiera . 
ex 4. ostatný:

300.—

uzávery na fľaše . ■..........................  . 250.—
ostatný tovar okrem z viskózového papiera . . 

ex b) z papiera alebo s papierom čís. 290/h, 294 a
296,c potom všetok tovar s obrázkami alebo 
s maľbami:

ex 2. ostatný:
cigarové a cigaretové špičky, zdobené zlatou

300—

farbou .........................................................
papier upravený na zhotovenie matríc pre

360.—

rozmnožovacie stroje . . .... ......................  
listový papier v škatuliach, albumy, zápisníky;

550—

obchodné knihy a podobné knihárske výrobky 820—
ostatný tovar okrem z viskózového papiera . .

Poznámka. Tovar patriaci do pol. a) a b) môže byť 
tiež spojený s obyčajnými hmotami. __

ex c) spojený s jemnými hmotami alebo s knihár
skym plátnom:

720—

albumy ......................................................... 1.050—
ostatný tovar okrem z viskózového papiera . .

Poznámka k sadz. čís. 300.
Pri colnom prejednávaní listového papiera, 

zalepovacích lístkov, nepotlačených kartónových 
lístkov na navštívenky a obálok v obaloch (v ška
tuliach, mapách a pod.) je rozhodujúca sadzobná

1.200—

t povaha obsahu obalov, pokiaľ tieto obaly patria 
do sadz. čís. 300.

Stužky, šnúrky, strapce a pod. z priadze kaž
dého druhu alebo z leonských drôtov či leonského 
pradiva, ďalej uzávery (tiež s kľúčikmi k nim
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Nr. des 
slowakischen 

Zolltarifs

aus 300

Warenbenennung
Zollsatz 
in Ks

Strick-, Häkel-, Stick- und Nähmusterblätter, Mo
debilder u. dgl., werden nach der T. Nr. 647 zoll
frei abgefertigt.

Waren aus Papier, Pappe oder Papiermasse, 
n. b. b.:

aus a) aus Papiermasse, Pappendeckel, Papier, mit 
Ausnahme von Papier der Nrn. 290 b, 294 
und 296 c:

für 100 kg

aus 3. Photoecken aus Viskosepapier.....................  
aus 4. andere:

300-—

Flasohenverschlüsse..................................
andere Waren mit Ausnahme solcher aus

250-—

Viskosepapier................................ . . .
aus b) aus oder mit Papier der Nrn. 290 b, 294 und 

296 c, dann alle mit Bildern oder Malereien:

aus 2. andere:
Zigarren- und Zigarettenspitzen mit Gold-

300.—

farbe verziert................................................
Papier, vorbereitet, zur Herstellung von Ma-

360.—

tritzen für Vervielfältigungsapparate . . . 
Briefpapier in Kassetten, Albums, Notizbü
cher, Geschäftsbücher und ähnliche Buch-

550.—

bindererzeugnisse.......................................
andere Waren mit Ausnahme solcher aus Vis-

820.—

kosepapie? ................................................
Anmerkung. Die unter a) und b) fallenden Wa

ren, auch in Verbindung mit gewöhnlichen Mate
rialien.

aus c) in Verbindung mit feinen Materialien oder 
Buchbinderleinwand:

720.—

Albums ....................................................
andere Waren mit Ausnahme solcher aus Vis-

1.050.—

kosepapier ............................................... 1.200.—
Anmerkung zu T. Nr. 300.

Für die Zollbehandlung von Briefpapier, Brief
karten, unbedruckten Kartonblättern für Visitkar- 
ten und Briefkuverts in Umschliessungen (Schach
teln, Mappen u. dgl.) ist die zolltarifarische Be
schaffenheit des Inhaltes der Umschliessungen 
massgebend, sofetn diese Umschliessungen unter 
die T. Nr. 300 fallen.

Bändchen, Schnürchen, Quasten und dgl. aus 
Garnen aller Art oder aus leonischen Drähten 
oder Gespinsten, ferner Verschlüsse (auch mit da-
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Čiŕlo 
«lov col. 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba 
v Kô

patriacimi) zo železa alebo obecných kovov, tiež 
ornamentované alebo poniklované, ktorými sú 
upravené listové papiere, zalepovacie lístky, ako 
aj albumy, zoslanú pri vyčlení nepovšimnuté.

Poznámka k sadz. čís. 298, 299 a 300.
1. Tlačivá v nemeckej reči, ktorými sa vý

hradne odporúčajú výrobky nemeckého priemy
slu a návody na ich upotrebenie podliehajú po
lovičnej autonomnej colnej sadzbe príslušných 
položiek.

2. Propagačné tlačivá a propagačné plakáty, 
ktorých podstatným určením je podnecovať k ná
vštevám krajov a miest, veľtrhov, výstav, kultúr
nych alebo športových podnikov v Nemeckej ríši, 
zostávajú, bez ohľadu na rozsah inzertnej časti, 
bez cla, predpokladajúc, že tieto tlačivá a plaká
ty sú vyrobené v Nemeckej ríši, že sú na Sloven
skom colnom území bezplatne dodané dovozcom 
a že ich propagačná povaha je zrejmá.

. za 100 kg

ex 312 Tovar z mäkkého kaučuku, výslovne nemenovaný, 
tiež spojený s obyčajnými alebo jemnými hmotami: 

tesniace dosky z kaučuku s primiešaním azbestu 575.—

ex 314 Tovar výslovne nemenovaný z tvrdej gumy:
ex b) iný, tiež spojený s obyčajnými alebo jemnými 

hmotami:
ex 2. plniace perá a krayony............................... 900.—

ex 318 Kaučukový tovar spojený s veľmi jemnými hmotami: 
plniace perá a krayony .............................. 1.800.—

ex 320 Technické potreby:
c) tesnenia.............................. .................. 1.200.—

ex 323 Pokrývky na dlážku z voskovaného plátna, linolea, 
kamptulikonu a z podobných miešanín: 
ex b) hrubšie ako 2 mm:

koberce a pokrývky na dlážku z linolea . . . 420.—
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Nr. des 
slowakischen 

Zolltarifs
W a r e n b e n e n n u n g

Zollsatz 
in Ks

zugehörigen Schlüsseln) aus Eisen oder unedlen 
Metallen, auch ornamentiert oder vernickelt, die 
zur Adjustierung von Briefpapier, Briefkarten 
und Briefkuverts sowie Albums dienen, bleiben 
bei der Verzollung äusser Betracht.

Anmerkung zu T. Nrn. 298, 299 und 300:
1. Diuckerzeugnisse in deutscher Sprache, wel

che ausschliesslich Erzeugnisse der deutschen 
Industrie anempfehlen, und Gebrauchsanwei
sungen für solche Erzeugnisse unterliegen der 
Hälfte des autonomen Zollsatzes der betreffen
den Positionen.

2. Werbedruckschriften und Werbeplakate, deren 
wesentlicher Zweck darin besteht, zum Besuch 
von Gegenden und Orten, Messen, Ausstellun
gen, kulturellen oder sportlichen Veranstaltun
gen im Deutschen Reich anzuregen, bleiben 
ohne Rücksicht auf den Umfang des Anzeigen
teils zollfrei, vorausgesetzt, dass diese Druck
schriften und Plakate im Deutschen Reich her
gestellt sind, im slowakischen Zollgebiet von 
dem Einführer unentgeltlich abgegeben werden 
und ihr Charakter als Werbemittel augen
scheinlich ist.

für 100 kg

aus 312 Waren aus weichem Kautschuk n. b. b., auch in Ver
bindung mi't gewöhnlichen oder feinen Materialien:

Dichtungsplatten aus Kautschuk mit Beimen
gungen von Asbest.................................. 575.—

aus 314 Hartgummiwaren, n. b. b.:
aus b) andere auch in Verbindung mit gewöhnli

chen oder feinen Stoffen:
aus 2. Füllfederhalter und Crayons..................... 000.—

aus 318 Kautschukwaren in Verbindung mit feinsten Stoffen:
Füllfederhalter und Crayons..................... 1.800.—

aus 320 Technische Artikel:
c) Dichtungen .............................................. 1.200.—

aus 323 Fussbodenbeläge aus Wachstuch, Linoleum, Kamptu- 
likon und ähnliche Kompositionen:
aus b) über 2 mm Dicke:

Teppiche und Fussbodenbeläge aus Linoleum 420.—



216 Slove n s k ý zákonník č. 6.

Číslo 
filoT. Col. 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba . 

v Ks

325 Voskované plátno výslovne nemenované, tiež vosko-
za 100 kg

vaný mušelín a voskovaný tafet:
a) tovar metrový s neohraničeným vzorom . . 1.500.—
b] tovar zhotovený na určitú mieru alebo tovar 

metrový s ohraničeným vzorom.................. 1.700.—

ex 328 Koža hovädzia a konská, spracovaná na spôsob po-
došvíc (tiež pre hnacie remene): 

c) koža odpadková........................................ 245.—

ex 339 Kapsiarsky tovar kožený, z voskovaného plátna a
z hrubších látok:

b) vystrojený inými kovmi ako pod a) menova
nými (okrem kovmi drahými) tiež spojené s 
obyčajnými alebo jemnými hmotami:

kožené peňaženky s poniklovaným guľkovým 
uzáverom..................................................... 1.500.—
kožené pásy ................................................. 2.000.—

Ostatný tovar, ak váži kus: 
5 kg alebo viacej............................................ 1.400.—
menej než 5 kg..................................................... 1.750.—

Poznámka. Sem patri tiež tovar čiste kožený, ak váži 
kus 1 kg alebo viacej.

c) spojený s veľmi jemnými hmotami, potom čiste 
kožený tovar galanterný, ak váži kus 
menej než 1 kg........................................ 4.580—

ex 343 Tovar tejto triedy vystrojený drahými kovmi:

ex b) striebrom, okrem tovaru sedlárskeho a reme- 
nárekeho čís. 338 c:
kožený tovar kapsiarsky s kovaním zo striebra 6.500—

ex 351 Dyhy a preglejky:
ex a) nevykladané:

1. surové ..................................................... 105—

ex 354 Palice drevené alebo trstené:

z hr. váhy

b) zbruba opracované, morené, farbené, fermežo- 
vané, lakované alebo leštené, tiež na konci 

okované ..............................................270—
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Nr, des 
slowakischen 

Zolltarifs
Warenbenennung Zollsatz 

in Ks

325 Wachstuch, n. b. b,, auch Wachsmusselin und Wachs
taffet:

a) Meterware ohne abgepasstes Dessin . . .
b) abgepasst oder Meterware mit abgepasstem

Dessin........................................................

für 100 kg

1.500—

1.700—
aus 328 Rinds- und Rossleder, sohlenlederartig gearbeitet 

(auch für Treibriemen):
c) Abfalleder . ........................................ 245—

aus 339 Taschnerwaren aus Leder, Wachstuch und Zeug
stoffen:

b) mit Montierungen aus anderen als den unter 
a) genannten Metallen (ausschl. Edelmetalle), 
auch in Verbindung mit gewöhnlichen oder 
feinen Materialien:
Geldbörsen aus Leder mit vernickelten Ku
gelverschlüssen ....... , . . . 
Ledergürtel...............................................

andere Waren im Stückgewichte von:
5 kg und darüber .......................................  
unter 5 kg...............................................

Anmerkung. Hierher gehören auch derlei Waren 
im Stückgewichte von 1 kg und darüber aus Leder 
allein.
c) in Verbindung mit feinsten Materialien, dann 

Ledergalanteriewaren im Stückgewichte un
ter 1 kg aus Leder allein.........................

1.500—
2.000—

1.400—
1.750—

4.580—
aus 343 Waren dieser Klasse mit Montierungen aus Edel

metallen:
aus b) aus Silber, mit Ausnahme von Sattler- und

Riemerwaren der T. Nr. 338 c:
Taschnerwaren aus Leder mit Beschlägen aus 
Silber....................................................... 6.500—

aus 351 Furniere, auch durch Zusammenleimen von Furnieren 
hergestellte Platten: 
aus a) nicht eingelegt:

1. roh........................................................... 105—

aus 354 Stöcke aus Holz oder Rohr:
• B) Grob bearbeitet, gebeizt, gefärbt, gefirnisst

brutto

lackiert oder poliert, auch mit Zwingen . . 
c) fein bearbeitet, dann alle in Verbindung mit 

gewöhnlichen Materialien (mit Ausnahme der 
Zwingen)..............................................

270-—

450 —
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sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba

•v Ks

c) jemne opracované, polom všetky palice spo
jené s obyčajnými hmotami (okrem palic na 
konci okovaných)...................................

za 100 kg

450.—

d) spojené s jemnými hmotami........................... 1.000.—
f) spojené s veľmi jemnými hmotami.................. 2.400.—

ex 356 Tovar výslovne nemenovaný z obyčajného dreva,
tiež hobľovaný (hladko alebo profilované) zhruba 
točený alebo zhruba vyrezávaný, tiež sglejovaný, 
škárovaný alebo iným spôsobom sostavený:

ex a) surový, nespojený s inými hmotami:
ex 1. z mäkkého dreva:

škatule.................................................120—

ex 2. z tvrdého dreva alebo furnierovaný (obyčajným 
drevom):
drevené podpätky, rámy na píly a hoblíkové 
ložiská..........................................................

z hr. váhy

200—
ex b) surový, okovaný alebo inak spojený so žele

zom alebo s inými obecnými kovmi:

ex 1. z mäkkého dreva:
škatule................................................. 240—

ex c) morený, farbený, fermežovaný, lakovaný, le
štený, potom všetok tovar spojený s kožou 
alebo s obyčajnými hmotami, okrem tovaru 
pod položkou b) zaradeného:

ex 1. z mäkkého dreva:
škatule................................................. 240—

ex 2. z tvrdého dreva alebo furnierovaný 
(obyčajným drevom):
škatule................................................ 350—

ex 358 Tovar drevený výslovne nemenovaný, jemne točený.
potom všetok tovar s vypálenými, vytlačenými alebo 
vykrúženými ornamentmi, tiež spojený s kožou alebo 
s obyčajnými hmotami; vypchávaný tovar bez obfahu:

hoblíkové ložiská....................................• . 220—
škatule........................................... '. . . 350—
lyžiarske palice............................................ 440—
drevené podpätky ....................................... 475—
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Nr. des 
slowakischen

Zolltarifs
Warenbenennung

Zollsatz 
in Ks

d) in Verbindung mit feinen Materialien . . . 
f) in Verbindung mit feinsten Materialien . .

für 100 Kg 
1.000 —
2.400 —

aus 356 Waren, n. b. b., aus gewöhnlichem Holz, auch geho
belt (glatt oder profiliert), grob gedrechselt oder 
grob geschnitzt, auch verleimt, verfugt oder in 
anderer Weise zusammengebaut:

aus a) roh, nicht in Verbindung mit anderen Mate
rialien:

aus 1. aus weichen Holz: 
Schachteln ...................................

aus 2. aus hartem Holz oder furniert (mit gewöhn
lichem Holz): Holzabsätze, Säge- und Hobel
gestelle ............................................

120-— 
brutto

200'—

aus b) roh, mit Beschlägen oder sonst in Verbindung 
mit Eisen oder anderen unedlen Metallen:

aus 1. aus weichem Holz: 
Schachteln........................................ 240 —

aus c) gebeizt, gefärbt, geirnisst, lackiert, poliert, 
dann alle in Verbindung mit Leder oder ge
wöhnlichen Materialien, mit Ausnahme der 
unter b) tarifierten:

aus 1. aus weichem Holz: 
Schachteln....................................... 240-—

aus 2. aus hartem Holz oder furniert (mit gewöhn
lichem Holz): 
Schachteln....................................... 350 —

aus 358 Waren, n. b. b., aus Holz, fein gedrechselt, dann alle 
mit eingebrannten, gepressten oder gefrästen Orna
menten, auch in Verbindung mit Leder oder gewöhn
lichen Materialien; gepolsterte Waren ohne Über
zug:

Hobelgestelle..................................................
Schachteln.......................................................

Holzabsätze...................................................

220’—
350-—
440'—
475'—
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Číslo 
slov. col. 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba 
v Ks

ex 359

ex 361

Tovar drevený výslovne nemenovaný, jemne prela- 
movaný alebo sochársky spracovaný; drevený tovar 
zlátený, striebrený, alebo bronzovaný (okrem dreve
ných líšt a rámov); drevený tovar jemne maľovaný; 
drevený tovar výslovne nemenovaný, spojený s jem
nými hmotami, okrem kože a obfahov z textilného 
tovaru:

škatule; lyžiarske palice obtiahnuté celuloidom

Tovar výslovne nemenovaný z iných surovín tokár- 
skych a rezbárskych než z dreva:

ex c) z morskej peny, lávy, celuloidu a z podobných 
umelých surovín rezbárskych (okrem tovaru 
z napodobenín látok, menovaných pod polož
kou d) a e), tiež spojené s obyčajnými alebo 
inými jemnými hmotami:

za 100 kg

440.— '

ex 375

376

ex 377

rukoväti na dáždniky a palice.......................

Sklo zrkadlové a tabuľové, výslovne nemenované, 
surové, nebrúsené, neleštené, nevzorkované, nepo
kladané, nefarbené:

b) tabuľové sklo a surové sklo liate v hrúbke 5 
mm a menej, s obvodom jednotlivých tabúľ:

1. 240 cm alebo menej....................................

2. nad 240 až 400 cm....................................

3. nad 400 cm.................................................

Sklo zrkadlové a tabuľové výslovne nemenované, 
farbené, nebrúsené, neleštené, nevzorkované, ne- 
pokladané...............................................  .

Sklo zrkadlové a tabuľové výslovne nemenované, 
brúsené, leštené, vzorkované, ohýbané, tiež farbené 
alebo podjímané:

a) nefacetované, nepokladané...........................

b) facelované, ale nepokladané; sklo katedrálne, 
tiež biele...............................................

2.000.—

100.— 
z hr. váhy

88.— 
z hr. váhy 

104.— 
z hr. váhy

192.— 
z hr. váhy

224.— 
z hr. váhy 

240.— 
z hr. váhy
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Nr. des 
slowakischen 

Zolltarifs
Warenbenennung

Zollsatz 
in Ks

aus 359 Waren, n. b. b., aus Holz mit fein durchbrochener
für 100 kg

aus 361

oder Bildhauerarbeit; vergoldete, versilberte oder 
bronzierte Holzwaren (mit Ausnahme der Holzlei
sten und Rahmen); fein bemalte Holzwaren, n. b. b. 
Waren aus Holz in Verbindung mit feinen Materia
lien, mit Ausnahme von Leder und von Überzügen 
aus Textilwaren:

Schachteln; Skistöcke mit Zelluloid überzogen .

Waren, n. b. b., aus anderen Drechsler- und Schnitz-

440 —

aus 375

stoffen als Holz:
aus c) aus Meerschaum, Ľava, Zelluloid und ähnli

chen künstlichen Schnitzstoffen (mit Aus
nahme von Imitationen der unter d und e 
genannten Stoffe), auch in Verbindung mit 
gewöhnlichen oder anderen feinen Materia
lien:

Schirm- und Stockgriffe..............................

Spiegel- und Tafelglas, n. b. b., roh, ungeschliffen,

2.000.—

aus

376

377

nicht poliert, nicht gemustert, nicht belegt, nicht ge
färbt:

b) Tafelglas und rohes Gussglas in der Stärke 
von 5 mm und darunter mit einem Umfange 
der einzelnen Tafeln von:

1. 240 cm oder darunter..............................

2. über 240—400 cm.......................................

3. über 400 cm...............................................

Spiegel- und Tafelglas, n. b. b., gefärbt, ungeschliffen, 
nicht poliert, nicht gemustert, nicht belegt ....

Spiegel- und Tafelglas, n. b. b., geschliffen, poliert,

100.— 
brutto
88.— 

brutto 
104.— 
brutto

192.— 
brutto

gemustert, gebogen, auch gefärbt oder überfangen:

a) nicht facettiert, nicht belegt.....................

b) facettiert, jedoch nicht belegt; Kathedralglas, 
auch weiss .........................................

r

224.— 
brutto

240.— 
brutto
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Číslo 
ílov, col. 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba
■v Ks

378

c) pokladané.....................................................

Zarámované zrkadlá....................................

za 100 kg 
264—

z hr. váhy 
320.—

379

380

Drôtové sklo (liate tabule alebo dosky s drô
tenou vložkou)............................................

Suché dosky fotografické, citlivé na svetlo .

192— 
z hr. váhy

290.— 
z hr. váhy

381 Optické sklo surové, do šošoviek nevybrusené, v ku
soch, v tabuliach alebo ako šošovky liate, lisované ale
bo rezané, tiež pribrúsené, biele alebo farbisté:

382

a) v kusoch .....................................................

b) ostatné..........................................................

Sklíčka hodinkové, sklá do okuliarov a iné sklá 
optické, brúsené............................................

12— 
z hr. váhy

45— 
z hr. váhy

1.170—

383 Sklenené perly:
a) z bieleho alebo farbistého skla, no nemaľované, 

nezlátené, nestriebrené ........
b) mafované, zlátené, alebo striebrené ....
c) napodobeniny pravých perál...........................

20—
195—

1.560—

384 Sklenené ovesky k lustrom atď. masívne, tiež farbisté, 
brúsené s uškami alebo bez nich...................... 32—

385 Sklenené gombíky s uškami alebo bez nich, sklenené 
korale, sklenené guľôčky, sklenené kropaje, tiež z far
bistého skla:

a) nemaľované, nezlátené, nestriebrené ....
b) maľované, zlátené alebo striebrené ....

32—
195—

■ 386 Nepravé kamene, nezasadené....................... 195—

387 Sklenené náramky a náhrdelníky; predmety z perál 
(okrem napodobenín pravých perál), z nepravých 
kameňov, zo sklenených doštičiek, skleneného 
pradiva a pod. tiež spojené s obyčajnými alebo 
jemnými hmotami ............ 780—

ex 388 Sklenený a smaltový tovar výslovne nemenovaný: 
ex a) tiež spojený s inými hmotami než pod polož

kou b) až d) menovanými:
1. hračky.................................................... 720—
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Nr, dei 
slowakischen 

Zolltarifs
Warenbenennung Z'JLatz 

in ÍG

c) belegt . . für 100 Kg
204- 
brutto

378 Eingerahmte Spiegel.................................. 320—
379 Drahtglas (gegossene Tafeln oder Platten mit Draht-

einlagen)................................................................ 192__ 
brutto

380 Trockenplatten für photographische Zwecke, lichtem-
pfindlich................................................... 290—

brutto
381 Optisches Glas, roh, nicht zu Linsen geschliffen, in 

Stücken, Tafeln oder in Linsenform, gegossen, ge
presst oder geschnitten, auch angeschliffen, weiss 
oder farbig:

a) in Stücken ■ • . 12— 
brutto

b) anderes 45— 
brutto

382 Gläser für Taschenuhren, Brillengläser und andere
optische Gläser, geschliffen.................................. 1.170. -

383 Glasperlen:
a) aus weissem oder farbigem Glas, jedoch nicht

bemalt, vergoldet oder versilbert................. 20.—
b) bemalt, vergoldet oder versilbert . . 195.—
c) Imitationen echter Perlen ....... 1.560.—

384 Glasbehänge, massive, zu Kronleuchtern u. s. w. auch
farbig, geschliffen, mit oder ohne Ösen . . 32. -

385 Glasknöpfe mit oder ohne Ösen, Glaskorallen, Glas
kügelchen, Glastropfen, auch aus farbigem Glase:

a) weder bemalt, noch vergoldet oder versilbert 32.—
__  b) bemalt, vergoldet oder versilbert................. 195.—

386 Unechte Steine, ungefasst . ._ . . . • • 195.—

387 Arm- und Halsbänder aus Glas; Arbeiten aus Glas
perlen (mit Ausnahme der Imitationen echter Perlen), 
aus unechten Steinen, Glasplättchen, Glasgespinst u. 
dgl., auch in Verbindung mit gewöhnlichen oder
feinen Stoffen............................................... 780.—

aus 383 Glas- und Emailwaren, n. b. b,:
aus a) auch in Verbindung mit anderen als den unter 

h)—d) genannten Stoffen:
720.—
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Číslo 
dov. col. 

sadzoboíka
Pomenovanie tovaru

Sadzba 
v Ks

2. vložky do izolačných fliaš ...
3. ostatný.......................................

za 100 kg
300— 
468.—

ex 3. ostatný:
ploché odrazové zrkadlá pre nástenné lampy, 
dovážané v rovnakom počte kusov so záves
mi, k ním patriacimi.......................................... 190.—

c) spojené s inými jemnými hmotami...................
d) spojené s velmi jemnými hmotami....................

780—
1.560—

389 Umelé zuby nevystrojené drahými kovmi . 2.400—

390 Tovar tejto triedy, vystrojený drahými kovmi:

a) zlatom
b) striebrom

6.800—
4.800—

ex 400 Tovar z cementu alebo sadry, výslovne nemenovaný, 
tiež spojený s drevom alebo s hrubo pracovanými sú
čiastkami zo železa alebo z iných obecných kovov: 
ex a) nebrúsený, nenatrený, ani lakovaný:

stavebné dosky a stavebné telesá z miešaniny 
magnezitového cementu s drevom .... 6—

ex 413 Tehly ohňovzdorné:
ex a) dinasové, z magnezitu, bauxitu a túhy:

ex 1. v kusovej váhe do 5 kg: 
magnezitové tehly ...

ex 2. v kusovej váhe nad 5 kg: 
magnezitové tehly........................

14—

21—

417 Obkladačky a dlaždenice až do hrúbky 30 mm 
(okrem porcelánových):

a) nepolievané:
1. jednofarebné v hrúbke nad 15 mm až do

30 nim......................................................
2. jednofarebné v hrúbke do 15 mm ....
3. viacfarebné v hrúbke nad 15 mm až do 30

mm ..........................................................

25—
50—

36—
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Nr. des 
slowakischen
Zoll taríf s

Warenbenennung
Zollsatz 
in Ks

für 100 kg
2. Einlagen für Isolationsflaschen................... 300.—
3. andere..............................................................

aus 3. andere:
flache Spiegelreflektoren für Wandlampen, 
mit den zugehörigen Gestellen in gleicher

468.—

Stückzahl eingehend..................................... 190.—

c) in Verbindung mit anderen feinen Stoffen . . 780.—
d) in Verbindung mit feinsten Stoffen .... 1.560.—

389 Künstliche Zähne ohne Montierung aus Edelmetallen 2.400.—

390 Waren dieser Klasse mit Montierungen aus Edelme
tallen:

a) aus Gold.......................................................... 6.800.—
b) aus Silber......................................................... 4.800.—

aus 400 Waren aus Zement oder Gips, n. b. b., auch in Ver
bindung mit Holz oder grob gearbeiteten Bestand
teilen aus Eisen oder anderen unedlen Metallen:
aus a) weder geschliffen, noch angestrichen oder 

lackiert:
Bauplatten und -körper aus Mischung von
Magnesitzementmörtel mit Holz................... 6.—

aus 413 Ziegel, feuerfeste:
aus a) Dinas-, Magnesit-, Bauxit- und Graphitziegel: 
aus 1. im Einzelgewicht bis 5 kg:

Magnesitziegel ..........................................
aus 2. im Einzelgewicht über 5 kg:

14.—

Magnesitziegel .......................................... 21.—

417 Wand- und Bodenbelagplatten bis zu 30 mm stark 
(mit Ausnahme jener aus Porzellan):

a) unglasiert:
1. einfarbig über 15—30 mm stark................... 25.—
2. einfarbig bis 15 mm stark............................ 50.—
3. mehrfarbig über 15—30 mm stark .... 36.—
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Číslo 
•lot. col. 

sadzobníka
Pomenovanie tovaru

Sadzba 

v Ka

za 100 kg
4. viacfarebné v hrúbke 15 mm alebo slabšie 

b) polievané:
75.—

1. jednofarebné.............................................
2. viacfarebné, maľované, potlačené, zlatené

60.—

alebo striebrené........................................ 100.—

ex 418 Stavebné okrasy (tiež terakotové), polievané alebo 
nepolievané:

Staussove rohože ................. 15.—

423 Izolačné a montovacie súčiastky pre elektrotechnic- 
ké ciele, nespojené s inými hmotami:

a) biele ..............................................................
b) farbisté, s okrajom, maľované, potlačené.

125.—

striebrené, zlátené........................................ 250.—

424 Porcelán:
a) fajkové hlavičky a súčiastky fajok; hračky 

(okrem bábkových hlavičiek) a tovar galantér
ny, (nippes a toiletné predmety):

1. biele ..........................................................
2. farbisté, s okrajom, maľované, . potlačené, 

striebrené, zlátené, tiež spojené s obyčaj-

125.—

nými hmotami........................... ...
b) iný:

300.—

1. biely..........................................................
2. íarbistý, s okrajom, maľovaný, potlačený, 

striebrený, zlátený, tiež spojený s obyčaj-

100.—

nými hmotami........................................ 200.—

ex 425 Hlinený tovar výslovne nemenovaný:
a) tovar z kameniny pre technické a hygienické 

ciele, ak nepatri do čís. 423:
1. jednofarebný.............................................
2. dvoj- alebo viacfarebný, s okrajom, maľova-

100.—

ný, potlačený, striebrený, zlátený .... 100.—
ex 428 Surové železo, železo a oceľ, staré, zlámané alebo v 

odpadkoch na tavenie a sváranie:
a) železo surové................................................ .'

ex c) ferromangán, ferrosilícium (50 až 9O°/o silícia), 
ferrochróm, ferronikel, ferrowolfram, ferro- 
molybden, ferrovanadium, ferroalumínium:

9.50

ferrosilícium (30 až 95"/o silícia).................. bez cla
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Nr. des 
slowakischen

Zolltarifs
Warenbenennung

Zollsatz 
m Ki

4. mehrfarbig bis 15 mm stark........................  
b) glasiert:
1. einfarbig ...................................................
2. mehrfarbig, bemalt, bedruckt, vergoldet oder 

versilbert.............................. .

für 100 kg 
75—

60—

100.—

aus 418 Bauomamente (auch aus Terrakotta), glasiert oder 
unglasiert:

Staussgeflechte........................................... 15.—

423 Isolations- und Montierungsbestandteile für elektro
technische Zwecke, nicht in Verbindung mit anderen 
Stoffen:

a) weiss ........................................................
b) farbig, gerändert, bemalt, bedruckt, versilbert, 

vergoldet ..............................................

125—

250—

424 Porzellan:
a) Pfeifenköpfe und Pfeifenbestandteile; Spiel

zeug (mit Ausnahme der Puppenköpfe) und 
Galanteriewaren (Nippes und Toilettgegen- 
stände):

1. weiss ........................................................
2. farbig, gerändert, bemalt, bedruckt, versilbert, 

vergoldet, auch in Verbindung mit gewöhn
lichen Stoffen......................................

b) anderes:

125.—

300—

1. weiss ........................................................
2. farbig, gerändert, bemalt, bedruckt, versilbert, 

vergoldet, auch in Verbindung mit gewöhn
lichen Stoffen......................................

100—

200—

aus 425 Tonwaren, n. b. b.:
a) Steingutwaren für technische und hygienische 

Zwecke, soweit sie nicht zu Nr. 423 gehören:

1. einfarbig...................................................
2. zwei- oder mehrfarbig, gerändert, bemalt, be

druckt, versilbert, vergoldet.................

100—

100—

aus 428 Roheisen; Eisen und Stahl, alt, gebrochen und in Ab
fällen zum Schmelzen und Schweissen:

a) Roheisen...................................................
aus c) Ferromangan, Ferrosilizium (50—90 vom 

Hundert Silizium), Ferrochrom, Ferronickel, 
Ferrowolfram, Ferromolybdän, Ferrovanadi- 
um, Ferroaluminium:

Ferrosilizium (30—95 vom Hundert Sili
zium) ..................................................

9.50

zollfrei
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Číslo 
«lov. col. 
ladzoboika

Pomenovanie tovaru
Sadzba 
v Ks

ex 431 Železo a oceľ v tyčiach, kované, valcované alebo
za 100 kg

fahané:
ex a) nefazonované:

nefazonované, okrem páskového železa a pás
kovej ocele, za studená valcované, v hrúbke 
nad 1.5 mm až do 4 mm............................... 39.—

b) íazonované ..................................................... 45.50
c) okrasné, ornamentované ....................... 58.50

ex 432 Plechy a platne:
a) neopracované (čierne plechy):

1. v hrúbke 2 mm alebo hrubšie: 
v hrúbke 5 mm alebo hrubšie.............. 58.50
v hrúbke pod 5 mm až 2 mm.................. 62.—

2. v hrúbke pod 2 mm až 1 mm....................... 65.—
3. v hrúbke pod 1 mm až 0.6 mm.................. 71.50

Poznámka k sadz. pol. a/2 a a/3. 
Ploché železo na čepele nožov...................... 45.50

4. v hrúbke pod 0.6 mm až 0.4 mm .... 78.—
5. v hrúbke pod 0.4 mm až 0.25 mm .... 84.50
6. v hrúbke pod 0.25 mm............................... 91.—

Poznámka. Páskové železo široké 100 mm alebo 
širšie a v hrúbke aspoň 1 mm v kotúčoch, dová
žané na dovoľovací list pre válcovne za studená, 
pod dozorom a za podmienok stanovených naria
dením ......................................................... 45.50

ex b) hladené (dresované) alebo morené (dekapo- 
vané):

. . 1. v hrúbke 1 mm alebo hrubšie.................. 35.—
2. v hrúbke pod 1 mm až 0.6 mm.................. 84.50
3. v hrúbke pod 0.6 mm až 0.4 mm .... 91.—
4. v hrúbke pod 0.4 mm............................... 100.—

ex 433 Plechy a platne prerážané, dierkované, hĺbené alebo
pristrihnuté:
ex b) hladené (dresované) alebo morené (dekapo- 

vané) pásky na debny.......................... 168.—

ex 434 Drót:
a) aA) valcovaný .... 61.—

aB) ostatný: 
v hrúbke 1 mm alebo hrubšie........... 80.—
v hrúbke pod 1 mm až 0.5 mm .... 105.—
v hrúbke pod 0.5 mm........................... 126.—
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Nr. des 
slowakischen

Zolltarifs
Warenbenennung

Zollsatz 
in Ks

aus 431 Eisen und Stahl in Stäben, geschmiedet, gewalzt oder 
gezogen:
aus a) nicht fassoniert:

nicht fassoniert, mit Ausnahme von 
kaltgewalztem Bandeisen und -stahl in der 
Stärke von mehr als 1.5 mm bis 4 mm .

b) fassoniert ...................................................
c) Ziereisen, ornamentiert .................

für 100 kg

39.—
45.50
58.50

aus 432 Bleche und Platten:
a) roh (Schwarzblech) in der Stärke:
1. von 2 mm oder mehr: 

von 5 mm oder mehr......................  
unter 5 mm bis 2 mm.......................

2. unter 2 mm bis 1 mm ... ....
3. unter 1 mm bis 0.6 mm..............................

58.50
62.—
65.—
71.50

A n m e r k u n g zu T. Pos. a) 2 und a) 3. 
Flacheisen für Messerklingen.........

4. unter 0.6 mm bis 0.4 mm.....................
5. unter 0.4 mm bis 0.25 mm.....................
6. unter 0.25 mm ..............................

45.50 
78.— 
84.50
91.—

Anmerkung. Bandeisen in einer Breite von 100 
■mm oder darüber und einer Stärke von mindes
tens 1 mm in Ringen für Kaltwalzwerke, auf Er
laubnisschein unter den im Verordnungswege fest
zusetzenden Bedingungen und Kontrollen . . . 45.50

aus b) dressiert oder dekapiert, in der Stärke:

1. von 1 mm oder mehr . .
2. unter 1 mm bis 0.6 mm .................
3. unter 0.6 mm bis 0.4 rr.m ...
4. unter 0.4 mm...........................................

35.—
84.50
91.—

100.—

aus 433 Bleche und Platten, durchgeschlagene, gelochte, ver
tiefte oder zugeschnittene: 
aus b) dressierte oder dekapierte:

Kistenreifen ... .... 168.—

aus 434 Draht: 
a) aA) gewalzt.......................................

aB) anderer in der Stärke: 
von 1.5 mm oder mehr.............. 
unter 1.5 mm bis 0.5 mm.......... 
unter 0.5 mm...............................

61.—

80.—
105.—
126.—



230 S 1 o v e n s k ý zákonník č. 6.

Číslo 
<1OT. COl. 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba 
▼ Ks

ex 135 Kalený drót:
c) patentovaný v olejovej kúpeli pretiahnuté 

drôty .........................................................

za 100 kg

0.—

ex 439 Rúry, avšak nie ich spojky, z kujného železa, valco
vané, alebo ťahané alebo z kujnej liatiny, tiež s pre
hnutými, priletovanými alebo navarenými prírubami; 
rúry vlnité:

ex a) neopracované (surové), tiež odrhnuté, so zá
vitmi alebo s prírubami vŕtanými alebo sú- 
struhovanými:

dutá oceľ v tyčiach na výrobu dutých vrtákov 39.—

ex 445 Plechový tovar výslovne nemenovaný:
ex b) z čierneho plechu, zhruba natrený alebo z hlad

kého plechu (dresovaný) tiež zhruba natrený:-

kruhovité valcované páskové železo .... 
uzávery k páskam na debny.......................

140.—
184.—

ex c) obrúsený, jemne natrený alebo íermežovaný, 
poolovnený, pocinkovaný, pocínovaný (tiež z 
bieleho plechu); tiež spojený s obyčajnými 
hmotami, okrem kaňví na mlieko ..... 475—

ex d) maľovaný potlačený, bronzovaný, lakovaný, 
smaltovaný alebo zo vzorkovaných plechov; 
tiež spojený s obyčajnými hmotami:
ex 2. ostatný:

uzáverové plomby...............................  
osvetlovacie telesá a ich súčiastky, lako
vané alebo smaltované; petrolejové 
pece, petrolejové variče, ich súčiastky 
a doplňky, lako-vané, smaltované, bron- 
zované alebo zo vzorkovaných plechov

600—

750—

ex e) leštený, pomedený, pomosadzený, niklovaný, 
platovaný medou, sliatinami médi alebo hliní
kom, alebo postriebrený; tiež spojený s oby
čajnými alebo s jemnými hmotami:

petrolejové pece, petrolejové variče a ich 
súčiastky, pomedené alebo pomosadzené . 660—



Slovenský zákonník č. 6, 231

Nr. des 
slowakischen 

Zolltarifs
Warenbenennung

Zollsatz 
io Ks

aus 435 Gehärteter Draht:
c) patentierte, im Bleibad behandelte Drähte . .

für 100 kg

9 —

aus 439 Röhren aus Schmiedeisen, gewalzt oder gezogen oder 
aus schmiedbaren Guss, auch mit gebörtelten, angelö
teten oder aufgeschweissten Flanschen, mit Aus
nahme von derlei Röhrenverbindungsstücken; Well
rohre:
aus a) roh, auch gescheuert, mit Gewinden oder mit 

gebohrten oder abgedrehten Flanschen:

Hohlslahl in Stäben zur Herstellung von
Hohlbohrern.......................... .... 39.-

aus 445 Blechwaren, nicht besonders benannte:
aus b) aus Schwarzblech, grob angestrichen oder 

aus dressierten Blechen, auch grob angestri
chen:
kreisrundgewalztes Bandeisen . .
Verschlüsse zu Kistenreifen

140.—
184.—

aus

aus

aus

aus

c) abgeschliffen, fein angestrichen oder gefir
nisst, verbleit, verzinkt, verzinnt (auch aus 
Weissblech); auch in Verbindung mit ge
wöhnlichen Materialien, mH Ausnahme 
von Milchkannen.........................

d) bemalt, bedruckt, bronziert, lackiert, email
liert oder aus dessinierten Blechen; auch in 
Verbindung mit gewöhnlichen Materialien:

2 andere:
Verschlussplomben......................................  
Beleuchtungskörper und deren Bestandteile, ■ 
lackiert oder emailliert; Petroleumöfen, Pet
roleumkocher und deren Bestandteile und 
Ergänzungsteile, lackiert, emailliert, bron
ziert oder aus dessinierten Blechen ....

e) poliert, verkupfert, vermessingt, vernickelt, 
mit Kupfer, Kupferlegierungen oder Alumi
nium plattiert oder versilbert; auch in Ver
bindung mit gewöhnlichen oder feinen Mate
rialien: 
Petroleumöfen und -kodier und deren Be
standteile, verkupfert oder vermessingt . •

475.—

600.—

750—

660.—



23? Slovenský zákonník č.6.

Číslo 
filOV. col. 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba

■v Ks

za 100 kg
závesy na nástenné lampy................................ 
osvetľovacie telesá a ich súčiastky:

400.—

petrolejové ploché horáky, pomosadznené . . 
ostatné:

450.—

pomedené alebo pomosadznené.................. 850.—
leštené alebo niklované................................ 
kuchynské a stolné nádobie z chrómniklovej

1.400.—

ocele ......................................................... 2.000.—

ex 451 Nápravy čapy náprav, nápravné púzdra a nákolníky 
pre pouličné povozy:

a) surové, dalej neopracované 
ex b) dalej opracované:

100.—

obyčajné nápravy a ich súčiastky . . . . 150.—

ex 452 Kosy a kosáky, tiež spojené s drevom.......................

Poznámka. Celkom alebo čiastočne fermežované, 
lakované, bronzované, leštené alebo zákal ukaizu- 
júce (irisované) kosy a kosáky, dalej kosy a ko
sáky písmom podľa patróny popísané, ozdobené 
vybrúsenými čiarami alebo bodkované údenmi 
kladiva na radový alebo vzorkovaný spôsob, vy- 
clievajú sa taktiež podľa čís. 452.

128.—

ex 454 Nosáky, motyky a lopaty, (do toho počítajúc murárske 
lyžice), tiež spojené s drevom:

a) neopracované (surové), tiež brúsené na ostrí
alebo na hrane................................................. 140.—

b) inak obyčajne alebo jemne opracované . 176.—

ex 455 Vidly na seno a hnoj a iné hrubé vidly, hrable a 
hrabky, tiež spojené s drevom:
ex a) neopracované (surové), tiež s upravenými hro- 

tikmi:
vidly na seno a hnoj a iné hrubé vidly .

ex b) inak obyčajne alebo jemne opracované, tiež 
leštené alebo niklované:

280.—

vidly na seno a hnoj a iné hrubé vidly . 280—

ex 456 Kladivá, tíky; sekery každého druhu; kliešte, okrem 
ťažkých klieští kováčskych; nákovy, nákovníky a 
kováčske zápustky (tvárnice):



Slovenský zákonník c. G,

Nr. des 
slowakischen 

Zolltarifs
Warenbenennung

ZolisaU 
in Ks

aus 451

452

aus 454

aus 455

Gestelle für Wandlampen.........................
Beleuchtungskörper und deren Bestandteile: 

Petroleumflachbrenner vermessingt . . . 
andere:

verkupfert oder vermessingt ....
poliert oder vernickelt.....................

Küchen- und Tafelgeschirr aus Chromnickel-' 
stahl...........................................................

Achsen, Achsenslummel, Achsenbüchsen und Achsen
stössel für Strassenfahrzeuge:

a) roh, nicht weiter bearbeitet..................  
aus b) weiter bearbeitet:

gewöhnliche Achsen und Bestandteile zu sol.
chen...........................................................

Sensen und Sicheln, auch in Verbindung mit Holz .

Anmerkung. Zu T. Nr. 452 gehören auch ganz 
oder teilweise gefirnisste, lackierte, bronzierte, po
lierte oder Anlauffarben a ui weisen'e lirisierte] 
Sensen und Sicheln, ferner solche mit a-.-'pairo- 
nierter Schrift, mit durch Seh' herginnehter. 
Zierlinien oder mit durch Htrnznarmi-i rer«cr- 
gebrachten, auch reíhenfčmig un»r muuac“.f der. i 
angeordneten Tupfen.

Krampen, Hauen und Schürfst (ainsciii. der Keilen I. 
auch in Verbindung mit Hat:

a) tob, auch an der Schneide ečer Kante ge
schliffen .............................................

b) in anderer Weise gewöhnlich oder fein be
arbeitet ....

Heu-, Dung- und andere grobe Gabeln. Rechen und 
Harken, auch in Verbindung mit Holz:
aus a) roh, auch an der Spitze zugerichtet:

Heu-, Dung- und andere grobe Gabeln . . . 
aus b) in anderer Weise gewöhnlich oder fein gear

beitet, auch poliert oder vernickelt: 
Heu-, Dung- und andere grobe Gabeln .

für 100 kg 
400.—

450—

850—
1.400—

2.000—

100.-

150.

123.

I-IO. 

l~<i.

2S<).

2S(l

aus 456 Hämmer, Schlegel; Aexte, Bsile, Hacken; Zangen mit 
Ausschluss der schweren Schmiedezangen: Ambosse, 
Ambosstöckel und Schmiedegesenke:



Slovenský z ako n n í k č. 6,

Číslo 
«lov. col. 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba 

v Ks

cx a) ak váži kus 500 g alebo viacej:
čierne alebo obyčajne opracované:
kladivá, tiky, nástroje na naklopávanie kôs .

za 100 kg

260.—

ex b) ak váži kus menej ako 500 g, potom bez zrete
ľa na váhu, všetky úplne alebo čiastočne le
štené alebo niklované:

kladivá, tíky, nástroje na naklopávanie kôs . 600.—

ex 459 Krúže (frézy), výstružníky (okrem výstružníkov uhlo
vých) závitníky a závitkové vrtáky, čeľuste závitníc; 
šidlá: všelky tieto nástroje tiež úplne alebo čiastočne 
leštené alebo niklované; ak váži kus:
ex a) 1.5 kg alebo menej:

závitkové vrtáky ....
ex b) menej ako 1.5 kg až 0.5 kg: 

závitkové vrtáky ....
ex c) menej ako 0.5 kg až 0.25 kg: 

závitkové vrtáky ....
ex d) menej ako 250 g až 50 g: 

závitkové vrtáky .
ex e) menej ako 50 g: 

závitkové vrtáky .

2.100—

3.000—

3.700—

5.000.—

5.000.—

ex 460 Želiezka do hoblíkov a dláta, tešliky, výslovne neme
nované nebožiece, razidlá, priebojníky a iné nástroje 
výslovne nemenované; všetky tieto nástroje tiež 
úplne alebo čiastočne leštené alebo niklované:

prístroje na naklopávanie kós ....
oškrdy, zrnováky.................................................
prehadzovače hnacích remeňov s guľkovými lo
žiskami .............................................................  
tešliky, pneumatické nástroje, ozuby a reťazové 
dláta k strojom brázdiacim (šramacim)
ostatné ....

350—
600—

750—

900—
1.400—

ex 461 Klince a drôtené klince:
b) klince drôtené, tiež pilované:

1. v hrúbke 3 mm alebo hrubšie .
2. v hrúbke pod 3 mm až 1.5 mm .
3. v hrúbke pod 1.5 mm .

128—
128—
128—



Slovenský zákonník é. 6,

Nr. des 
slowakischen

Zolltarifs
Warenbenennung

Zollsatz 
in Ks

aus 459

aus a) im Stückgewichte von 500 g oder mehr: 
aus 1. schwarz oder gewöhnlich bearbeitet:

Hämmer, Schlegel, Dengelzeuge . .

aus b) im Stückgewichte von weniger als 500 g, so
wie alle ganz oder teilweise polierten oder 
vernickelten, ohne Rücksicht auf das Stück
gewicht:

Hämmer, Schlegel, Dengelzeuge . .

Fräser, -Reibahlen (mit Ausnahme der Winkelreib-

für 100 kg

260—

600.—

460

aus 461

ahlen), Gewinde und Spiralbohrer, Schneidebacken; 
Ahlen; alle diese auch ganz oder teilweise poliert 
oder vernickelt; im Slückgewicht:
aus a) von 1.5 kg oder mehr:

Spiralbohrer ... ...
aus b) unter 1.5 kg bis 0.5 kg:

Spiralbohrer.......................... ...
aus c) unter 0.5 kg bis 0.25 kg: 

Spiralbohrer ....
aus d) unter 250 g bis 50 g:

Spiralbohrer . . . .
aus e) unter 50 g:

Spiralbohrer . .

Hobel- und Stemmeisen, Meissel, nicht anderweitig 
genannte Bohrer, Stempel, Stanzen und andere nicht 
besonders benannte Werkzeuge; alle diese auch ganz 
oder teilweise poliert oder vernickelt:

Dengelapparate..................... . .
Müllerbillen, Kronhämmer.........................
Kugellager-Treibriemen-Ausrücker .... 
Meissel, Pressluftwerkzeuge, Pickschrämmer 
und Kettenschrämmer .............................  
andere.......................................................

Nägel und Drahtstifte:

2.100.—

3.000.—

3.700.—

5.000.—

5.000.—

350.—
600—
750.—

900. —
1.400. -

b) Drahtstifte, auch gescheuert, in der Stärke:
1. von 3 mm oder mehr..................................
2. unter 3 mm bis 1.5 mm..............................
3. unter 1.5 mm..........................................

128.--
128.—
128.-
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Číslo 
6;0v. col. 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba 
v Ks

463 Skrutky, skrutkové matky a svorníky, so závitom:
za 100 kg

a) neopracované (surové), o priemere drieku ale
bo otvoru:
1. 14 mm alebo viacej.................................... 215.—
2. pod 14 mm až 7 mm.................................... 290.—
3. pod 7 mm až 4 mm.................................... 360.—
4. pod 4 mm.................................................; 430.—

b) obyčajne alebo jemne opracované o priemere 
drieku alebo otvoru:
1. 14 mm alebo viacej . . 290.—
2. pod 14 mm až 7 mm . . ....................... 360.—
3. pod 7 mm až 4 mm.................................... 430.—
4. pod 4 mm................................................. 500.—

ex 466 Drótený tovar výslovne nemenovaný:
ex a) neopracovaný (surový) alebo obyčajne opra

covaný:
ex 1. z drôtu v hrúbke 1.5 mm alebo hrubšieho: 

drôtené laná............................... 300.—

ex 2. z drôtu v hrúbke pod 1.5 mm: 
drôtené kefy.............................. 400.—

Poznámka. Drôtené laná čís. 466 a/2 ab).. 387.—
ex c) inak jemne opracované, tiež leštené alebo po- 

niklované; drót opradený vláknami pradív: 
dáždnikové prúty a kostry................. 550.—

ex 468 Ihlice, pokiaľ nepatria do čís. 469; písacie perá a ná-
slrčky na perá; oceľové perly, tiež zlátené alebo 
striebrené; udice, sponky, pracky, gombíky, náprstky 
a podobné drobné potreby:

kresacie kolieska pre zapaľovače (tiež pre zapa
ľovače plynu).................................................... 800.—
púzdra na cigarety a tabačnice.......................... 1.300.—

470 Pružinová oceľ (oceľ sploštená na pásy vo sväzkoch
alebo v kotúčoch, na pružno kalená), tiež leštená:

a) v hrúbke 0.5 mm alebo hrubšia.................. 220.—
b) v hrúbke pod 0.5 mm................................... 500.—



Slovenský zákonník č. b. 237

Nr.. des 
slowakischen

Zolltarifs
Warcnbenennun¾

Zollsatz 
in Ks

463 Schrauben, Schraubenmuttern und Bolzen, mit Ge
winde:

a) roh, mit einer Schaftdicke, bezw. Lochweite:

für 100 k?

1. von 14 mm oder mehr 215.—
2. unter 14 mm bis 7 mm - 290.-
3. unter 7 mm bis 4 mm ......................... 360.-
4. unter 4 mm...............................................
b) gewöhnliche oder fein bearbeitete, mit einer 

Schaftdicke, bezw. Lochweite:

430.—

1. von 14 mm oder mehr.............................. 290.—
2. unter 14 mm bis 7 mm ................. 360.—
3. unter 7 mm bis 4 mm.................................. 430.—

- 4. unter 4 mm............................................... 500.—

aus 466 Drahtwaren, n. b. b.:
aus a) roh oder gewöhnlich bearbeitet:

aus 1. aus Draht in der Stärke von 1.5 mm oder 
mehr:
Drahtseile •....................................... 

aus 2. aus Draht unter 1.5 mm Stärke:
300.—

Drahtbürsten............................................... 400.—

Anmerkung. Drahtseile der Nr. 466 a 2 und b 
aus c) in anderer Weise fein bearbeitet, auch poliert 

oder vernickelt; mit Gespinstfäden überspon- 
nener Draht:

387.—

Schirmschienen und Schirmgestelle .... 550.—
aus 468 Nadeln, soweit sie nicht unter Nr. 469 fallen; 

Schreibfedern und Federhülsen; Stahlperlen, auch 
vergoldet oder versilbert; Fischangeln, Hafteln, 
Schnallen, Knöpffe, Fingerhüte u. dgl. kleine 
Gebrauchsgegenstände:

Reibräder für Feuerzeuge (auch für Gasent-
zünder)....................................................... 800.—

470

Zigarettentabaliferen und Tabakdosen . • .

Federnstahl (bandartig geplätteter Stahl in Bunden 
oder Ringen, durch Härten gefedert), auch poliert, m 
der Stärke:

1.300.—

a) von 0.5 mm oder mehr .... 220.—
b) unter 0.5 mm ... . । 500.—



138 Slovenský zákonník č. 6.

Či*lo  
slov. col. 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba 

v Ks

ex 471 Perá (vzpruhy):
za 100 kg

ex b) iné perá vozové: 
pásové vzpruhy 125.—

Poznámka k b). Perá automobilové pre továrne 
na automobily na osobitné povolenie za podmie
nok stanovených nariadením........................... 105.—

472 Kovanie (kĺby, závesy, závory, okenné a dverné ste-
zaje, stežajné gombíky a súčiastky stežají, kovanie 
dverné, okenné, nábytkové a vozové); tovar ostro- 
hársky; všetky tieto predmety, pokiaľ nie sú výrob
kami umeleckého zámočníctva, tiež spojené s obec
nými kovmi:

a) neopracované (surové), tiež opilené, vŕtané
alebo zhruba natrené: 
ak váži kus viacej ako 500 g........................... 264.—
ak váži kus 500 g alebo menej.................. 316.—

b) brúsené, jemne natrené, fermežované, poolov- 
nené, pocinkované, pocínované alebo inak 
obyčajne opracované (tiež z bieleho plechu): 
ak váži kus viacej ako 500 g...................... 440—
ak váži kus 500 g alebo menej ... 528.—

c) inak jemne opracované: 
ak váži kus viacej ako 500 g . 550—
ak váži kus 5G0 g alebo menej 660—

ex 473 Zámky, kľúče a iné súčiastky zámok:
ex a) zámky obyčajné, okrem zámok bezpečnostných 

a zámok umeleckého zámočníctva, ak váži kus:

2. 300 gr alebo menej........................................ 660.—
b) zámky bezpečnostné a zámky umeleckého zá

močníctva ................................................ 930—
ex c) kľúče a súčiastky zámok, obyčajne alebo jemne 

opracované okrem pier k zámkam:

kľúče .... 400—

ex 476 Železný nábytok, okrem nábytku umeleckého zámoč-
níctva; telocvičné náradie:
ex b) inak obyčajne alebo jemne opracovaný, tiež 

spojený s inými hmotami:

telocvičné a športové náradie . . ... 550.—



Slovenský z ä k o n n i k č. 6. 239

aos 471

472

aus 473

aus 476

Nr. des 
slowakischen 

Zollaríís
Warenbenennung Zollsatz 

in Ks

Federn:
aus b) andere Wagenfedem: 

Blattfedern ....................................

für 100 kg

125.--

Ann', zu b). Automobilfedern für Automobilfabriken 
auf besondere Bewilligung unter den im Verord
nungswege festzusetzenden Bedingungen . . . 105.—

Bänder (Scharniere, Riegel, Fenster-und Türangeln, 
Angelknöpfe und Angelteile, Tür-, Fenster-, Möbel- 
und Wagenbeschläge); Spornwaren; alle diese, mit 
Ausnahme der zu den Kunstschlosserarbeiten gehöri
gen, auch in Verbindung mit unelden Metallen:

a) roh, auch gescheuert, gebohrt oder grob angé-
strichen: 
mit Stückgewicht über 500 g..................... 264 —
im Stückgewicht von 500 g oder darunter . 316.—

b) geschliffen, fein angestrichen, gefirnisst, ver
bleit, verzinkt, verzinnt oder in anderer Weise 
gewöhnlich 'bearbeitet (auch aus Weissblech): 
im Stückgewicht über 500 g..................... 440.—
im Stückgewicht von 500 g oder darunter . 528.—

c) in anderer Weise fein bearbeitet: 
im Stückgewicht über 500 g..................... 550.—
im Stückgewicht von 500 g oder darunter . 660.—

Schlösser, Schlüssel und andere Schlossbestandteile: 
aus a) Schlösser gewöhnliche, mit Ausnahme der Si

cherheitsschlösser und der zu den Kunst
schlosserarbeiten gehörigen, im Stückge
wichte:

2. von 300 g oder darunter.............................. 660 —
b) Sicherheitsschlösser, auch mit Kunstschlosser

arbeit ................................................. 930.—
aus c) Gewöhnlich oder fein bearbeitete Schlüssel 

und Schlossbestandteile, mit Ausnahme der 
Schlossfedern:
Schlüssel ................................................... 400.—

Eiserne Möbel, mit Ausnahme der zu den Kunst
schlosserarbeiten gehörigen; Turngeräte:
aus b) in anderer Weise gewöhnlich oder fein bear

beitet, auch in Verbindung mit anderen 
Stoffen:
Turn- und Sportgeräte................. 550.—



240 Slovenský z á k o n n i k č. 6.

Oblo 
•lov. col 
•adzobníki

Pomenovanie tovaru
Sadzba 
v Ks

ex 479 Nožiarsky tovar a jeho súčiastky:
b) hrubé nože a nožnice pre potrebu živnostenskú 

alebo hospodársku:
rezačky na mäso . .
žabykláčc ...

ostatný

za 100 kg

425.— 
550.— 
630.—

Poznámka. Stieradlá k valcom pre papierne vy- 
clievajú sa podlá povahy hmoty.

ex e) všetok ostatný tovar nožiarsky, tiež veľmi 
jemne opracovaný:
ex 2. ostatný:

stolné nože a vidličky, okreim z chrómo- 
niklovej ocele .................................... 1.800.—

ex 481 Tovar z nekujnej liatiny, výslovne nemenovaný, tiež 
so spojkami z kujného železa alebo vo spojení s dre- 
xom:
ex a) neopracovaný (surový) alebo len opilený, 

ak váži kus:
ex 1. viacej ako 100 kg:

oceliarske škrupiny (kokily) . 18.— ;

ex 483 Tovar z kujného železa, výslovne nemenovaný, tiež 
spojený s nekujnou liatinou alebo s drevom: 
ex a) neopracovaný (surový) alebo opilený alebo 

hrubo natrený, ak váži kus: 
ex 3. viacej ako 0.5 kg až 3 kg: 

magnety.......
ex 4. 0.5 kg alebo menej: 

magnety................  
ex b) inak obyčajne opracovaný, ak váži kus:

134.— |

154.— j

ex 3. viacej ako 0.5 kg až 3 kg: 
magnety..........................

ex 4. 0.5 kg alebo menej: 
ozuby do podkov .................. 
magnety................  

ex c) jemne opracovaný, ak váži kus:
ex 2. viacej ako 3 kg až 25 kg: 

ložiská gulové a valcové (okrem 
pre bicykle).................

ex 3. viacej ako 0.5 kg až 3 kg: 
ložiská guľové a valcové (okrem 
pre bicykle).................

ložísk

ložísk

230.—

170.—
268.—

96.—

108—
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Nr. des 
slowakischen

Zolltarifs
Warenbenennung

Zollsatz 

in Ki

aus 479 Messerschmiedewaren und Bestandteile zu solchen: 
b) grobe Messer und Scheren für den gewerbli

chen oder landwirtschaftlichen Gebrauch: 
Fleischhackmaschinen
Taschenfeitel ... ...
andere...................... ...

für 100 kg

425.—
550.—
630—

Anmerkung. Walzenschaber sind nach Beschaf
fenheit des Materials zu verzollen.

aus e) alle anderen Messerschmiedewaren, auch 
feinst bearbeitet:

aus 2. andere:
Tischmesser und Gabeln, mit Ausnahme sol
cher aus Chromnickelstahl.......................... 1.800.—

aus 481 Waren aus nicht schmiedbarem Guss, n. b. b., auch 
mit Verbindungsstücken aus schmiedbarem Eisen oder 
in Verbindung mit Holz:
aus a) roh oder bloss gescheuert, bei einem Stück, 

gewicht:
aus 1. von mehr als 100 kg:

Stahlwerkskokillen . 18.—

aus 483 Waren aus schmiedbarem Eisen, n. b. b., auch in Ver
bindung mit nicht schmiedbarem Guss oder Holz: 
aus a) roh oder gescheuert oder grob angestrichen, 

bei einem Stückgewicht:
aus 3. von mehr als 0.5 kg bis 3 kg:

Magnete.......................... ....
aus 4. von 0.5 kg oder darunter:

Magnete...................................................
aus b) in anderer Weise gewöhnlich bearbeitet, bei 

einem Stückgewicht:
aus 3. von mehr, als 0.5 kg bis 3 kg:

Magnete .............................. ....
aus 4. von 0.5 kg oder darunter:

Hufstollen...................................................
Magnete . ...............................................

aus c) fein bearbeitet, bei einem Stückgewicht: 
aus 2. von mehr als 3 kg bis 25 kg:

Kugel- und Walzenlager (mit Ausnahme sol
cher für Fahrräder)..................................

aus 3. von mehr als 0.5 kg bis 3 kg:
Kugel- und Walzenlager (mit Ausnahme sol
cher für Fahrräder).................................

134.—

154.—

230.—

170.—
268.—

96.—

108.—
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ČUlo 
clOT. COl. 

aadzobnika
Pomenovanie tovaru

Sadzba 

v K*

Poznámka k sadz. čís. 483.
Holé magnety (ocieľkové, podkovové, krúž

kové, fľašové atď.) neovinuté, bez spojenia, mag- 
netované alebo nie, tiež dierkované alebo inak 
opracované, vyclievajú sa podľa tohto čísla.

za 100 kg

ex 484 Železný tovar spojený s obyčajnými hmotami: 
ložiská guľové a valcové (okrem ložísk pre bi
cykle) ak váži celé ložisko alebo jednotlive dová
žaná súčiastka viacej než 0.5 kg......................

armatúry..............................................................

Všeobecné poznámky k triede XXXVIIL
1. Podľa colného sadzobníka je medzi kujné 

železo zaradená tiež oceľ, mäkká liatina a oceľo
vá liatina.

2. Pri železnom tovare opracovanom, oproti 
neopracovanému (surovému), rozoznávajú sa tri 
stupne spôsobu opracovania.

Ked nie je u jednotlivých čísel tejto triedy vý
slovne uvedený spôsob opracovania, alebo keď nie 
sú u nich stanovené výnimky, pokladajú sa podľa 
tohto roztriedenia:

a) za obyčajne opracovaný: všetky železné 
predmety, ktoré sú odrhnuté, dierkované, vŕtané 
alebo opatrené vyrezanými závitmi, ako aj všetky 
železné predmety, ktoré sú celkom alebo čiastoč
ne opilované, na povrchu zhruba ubrané, osústru- 
hované, ošmirgľované, ohobľované, obrúsené ale
bo hrubo nalrené; potom všetky železné časti, 
ktoré sú snitované, sošraubované alebo podobným 
spôsobom dodatočne složené, pokiaľ nepatria, 
vzhľadom na svoje ďalšie opracovanie pod b) 
a c).

Za opracovanie sa však nepokladá, keď sa švy 
(ihly), vzniklé pri liatí alebo lisovaní, dlátom od
stránia, obrúsia (tiež na šmirgľových kotúčoch), 
upiľujú alebo srazia, keď sa plochy na lomu za
rovnajú, ked sa priliatky odpichnú, potom ked sa 
predmety z oceľovej liatiny zhruba uberú, aby sa 
skúsilo, či sú bezchybné:

150.—

400.—
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Nr. des 
slowakischen

Zc-Jl l arifs
Warenbenennung

Zollsatz 
in Ks

für 100 kg
Anmerkung zu T. Nr. 483.

Ledige Magnete (Stab-, Hufeisen-, Ring-, Fla
schen. usw. -Magnete), nicht umwickelt, nicht ver
bunden, magnetisiert oder nicht, auch gelocht oder 
sonst bearbeitet, sind nach dieser Nummer zu ver
zollen.

aus 484 Eisenwaren in Verbindung mit gewöhnlichen Materi
alien: Kugel- und Walzenlager (mit Ausnahme 
solcher für Fahrräder) bei einem Gewicht des 
kompletten Lagers oder des einzeln eingeführten 
Bestandteiles von mehr als 0.5 kg................. 
Armaturen...................................................

150.—
400.—

Allgemeine Anmerkungen zur Klasse XXXVHL
1. Im Sinne des Zolltarifes ist unter schmiedbarem 

Eisen auch Stahl, Weich- und Stahlguss be
griffen.

2. Hinsichtlich der Bearbeitung, im Gegensatz zu 
roh, werden die bei Eisenwaren vorkommen
den Bearbeitungsarten in drei Stufen unter
schieden.

Dieser Unterscheidung entsprechend werden, 
sofern bei speziellen Nummern dieser Klasse 
einzelne Bearbeitungsarten nicht namentlich 
angeführt oder sonstiger Ausnahmen festgesetzt 
sind, angesehen:

a) als gewöhnlich bearbeitet: alle gescheuerten, 
gelochten, gebohrten oder mit eingeschnittenen 
Gewinden versehenen, sowie alle ganz oder 
teilweise gefeilten, abgeschruppten, abgedreh
ten, abgeschmirgelten, gehobelten, geschliffenen 
oder mit einem groben Anstrich versehenen, 
dann alle vernieteten, verschraubten oder in 
ähnlicher Weise nachträglich zusammengefüg
ten Eisenteile, soweit sie nicht der weiteren Be
arbeitung wegen unter b) und c) fallen.

Dagegen wird das Beseitigen der Guss- und 
Pressnähte (Grate) durch Abmeisseln, Ab
schleifen (auch auf Schmirgelscheiben, Feilen 
oder Bestossen, das Ebnen von Bruchflächen, 
das Abstechen der Gussköpfe, dann bei Stahl
guss das Vorschruppen zum Zwecke der Prü
fung auf Fehlerfreiheit nicht als Bearbeitung 
angesehen;
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Cklo 
•lov. coL 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba 
v Ks

b) za tovar jemne opracovaný: všetok tovar 
železný, ktorý je celkom alebo čiastočne pocíno
vaný, pocinkovaný, poolovnený, pomedený, po- 
mosadzený, okysličený, jemne naitrený, ferme- 
žovaný, lakovaný, maľovaný, bronzovaný, alebo 
smaltovaný; konečne

c) za tovar veľmi jemne opracovaný: všetok 
tovar železný, ktorý je leštený, rytý, niklovaný, 
platovaný meďou, sliatinami médi alebo hliníkom.

Keď nie je v sadzobníku osobitné ustanove
nie, vymeria sa z tovaru veľmi jemne opracova
ného 50°/c-ná colná prirážka k sadzbe na dotyč
ný tovar. Keď sú však pre tovar stanovené osobit
né colné sadzby za obyčajné alebo jemné opra
covanie, položí sa za základ výpočtu 5O°/o-nej pri
rážky colná' sadzba, ktorá je platná pre tovar 
jemne opracovaný.

za 100 kg

ex 491 Plechy a dosky (valcované, vykúvané) ďalej neopra
cované:
ex d) medené, niklové, hliníkové a z iných výslovne 

nemenovaných obecných kovov a kovových 
sliatin, okrem hliníkových a zo sliatin hliníku 
podobných:
1. hrubšie než 0.5 mm ....
2. v hrúbke 0.5 mm a menej ...

175—
224—

J ex 496 Tyče, prúty a drôty (valcované, vykúvané alebo ta- 
hané):
ex d) medené, niklové, hliníkové a z iných obecných 

kovov a kovových sliatin, okrem hliníkových 
a zo sliatin hliníku podobných:

ex 1. hrubšie než 0.5 mm...........................
hrubšie než 0.25 mm až 0.5 mm . . .
3. v hrúbke 0.25 mm alebo menej .

175—
224—
252—

' ex 500 Rúry a valce, ďalej neopracované:
ex d) z iných obecných kovov alebo kovových slia

tin, okrem z hliníku a zo sliatin hliníku podob
ných, ak váži bežný meter:

1. 1 kg alebo viacej .....
। 2. menej ako 1 kg......................

280—
480—
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Nr. des 
slowakischen

Zolltarifs
Warenbenennuni

Zollsatz 
in Ks

aus 491

aus 496

aus 500

b) ak fein bearbeitet: alle ganz oder teilweise 
verzinnten, verzinkten, verbleiten, verkupfer
ten, vermessingten, oxydierten, fein angestri
chenen, gefirnissten, lackierten, bemalten, bron
zierten oder emaillierten 'Eisenwaren; endlich

c) als feinst bearbeitet: alle polierten, gravierten, 
vernickelten, mit Kupfer, Kupferlegierungen 
oder Aluminium plattierten Eisenwaren.

Insofern im Tarife nicht besondere Bestim
mungen getroffen sind, unterliegen feinst be
arbeitete Waren einem Zuschläge von 5O°/o zum 
Zoll für die betreffende Ware. Sind bei der 
betreffenden Ware besondere Zollsätze für die 
gewöhnliche oder feine Bearbeitung vorgesehen, 
so ist der Berechnung des 50%gen Zuschlages 
der Zollsatz für die feine Bearbeitung zu Grun
de zu legen.

Bleche und Platten (gewalzt, gestreckt), nicht weiter 
bearbeitet:
aus d) aus Kupfer, Nickel, Aluminium und anderen 

n. b. b. unedlen Metallen und Metallegierun
gen mit Ausnahme von Aluminium und alu
miniumähnlichen Legierungen, in der Stärke:

1. über 0.5 mm.......................................
2. von 0.5 mm oder darunter.................

Stangen, Stäbe und Drähte (gewalzt, gestreckt oder 
gezogen):
aus d) aus Kupfer, Nickel, Aluminium und anderen 

unedlen Metallen und Metallegierungen mit 
Ausnahme von Aluminium und aluminium
ähnlichen Legierungen, in der Stärke:

aus 1. über 0.5 mm............................................... 
2. über 0.25 mm bis 0.5 mm ...
3. von 0.25 mm oder darunter.................

Röhren und Walzen, nicht -weiter bearbeitet: 
aus d) aus anderen unedlen Metallen oder Metall

legierungen mit Ausnahme von Aluminium und 
aluminiumähnlichen Legierungen, auf den lau
fenden Meter im Gewicht:

1. von 1 kg und mehr......................................
2. von weniger als 1 kg..................................

für 100 kg

175.—
224.—

175.—
224.—
252.—

280.—
480 —
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»lov. col. 
•adzobnikt

Pomenovanie tovaru
Sadzba
■v K<$

Pozná m k ak sadz. pol. 500 d. Rúry a valce, okrem 
z kovov pod a) až c) menovaných a okrem z hli
níku a zo sliatin hliníku podobných, ďalej opra
cované, potom ryté, vzorkované, fazonované, nik- 
lované alebo inými obecnými kovmi povlečené, 
avšak nezlátené ani nestriebrené, ak váži bežný 
meter:

za 100 kg

1. 1 kg alebo viacej........................ ....
2. menej než 1 kg............................. . .

415.—
700.—

ex 505 Listy (fólie) olovené (plumbiol) a cínové (staniol), 
lesklé, vzorkované, farbené alebo lakované; šošulky 
na fľaše, tuby a podobný tovar cínový, z pocínova
ného olova alebo z olovených sliatin:

olovené listy (plumbiol)
cínové listy (staniol) .

576.—
720.—

ex 506 Kníhllačiarske písmená (tiež linky, orámovanie a 
okrasy):

a) z literiny . . ............................................ 420.—

ex 509 Kovové perly, tiež zlátené alebo striebrené; hračky, 
ihlice, krúžky, gombíky, pracky a sponky, ná
prstky a iné drobné predmety; písacie perá a ná- 
strčky na perá z obecných kovov a kovových sliatin; 
všetky tieto predmety, pokiaľ nepatria do čís. 520;

alpakové alebo pakfongové príbory, lyžice a pod
ložky pre jedálne príbory; gombíky do golierov a 
manžet; ihlice a sponky na goliere’ štipce na ná- 
krčníky; púzdra na cigarety a tabačnice, pracky 
na opasky   
náprstky ...............................................................

1.800.—
2.200.—

511 Tovary galanterné (nippes a predmety toiletné) ne- 
zlálené, nestriebrené, tiež spojené s obyčajnými 
alebo s jemnými hmotami, pokiaľ tento tovar ne
patri do čís. 250 b)........................................... 1.100.—

ex 516 Tovar uliaty z médi a z iných obecných kovov alebo 
z kovových sliatin, výslovne nemenovaných, tiež spo
jený s obyčajnými hmotami, okrem hrubých odliat
kov, patriacich do čís. 501:
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Nr. des 
slowakischen 

Zolltarifs
Warenbenennung

Zollsatz 

in Ks

aus 505

aus 506

aus 509

511

Anmerkung zu T. Nr. 500 <L
Röhren und Walzen, mit Ausnahme solcher aus 
unter a) bis c) genannten Metallen und solcher 
aus Aluminium und aluminiumähnlichen Legie
rungen, weiter (bearbeitet, dann graviert, dessi
niert, fassoniert, vernickelt oder mit anderen un
edlen Metallen überzogen, jedoch nicht vergoldet 
oder versilbert, auf den laufenden Meter im Ge
wicht:

1. von 1 kg und mehr..................................
2. von weniger als 1 kg...................................

für 100 kg

415.—
700.-

Blei- und Zinnfolien (Stanniol), blank, gemustert, ge
färbt oder lackiert; Flaschenkapseln, Tuben und ähn
liche Waren aus Zinn, verzinntem Blei oder Bleile
gierungen:

Bleifolien (Plumbiol) ....
Zinnfolien (Staniol) .... ...

Buchdruckerlettern (auch dergleichen Linien, Einfas
sungen und Ornamente):

a) aus Schriftmetall . .

Metallperlep, auch vergoldet oder versilbert; Kinder
spielwaren; Nadeln, Oesen, Knöpfe, Schnallen, Haf
teln, Fingerhüte und andere kleine Gebrauchsgegen
stände; Schreibfedern und Federhülsen aus unedlen 
Metallen und Metallegierungen; alle diese, soweit sie 
nicht zu Nr. 520 gehören:

Bestecke, Löffel und Rasteln aus Alpaca oder 
Packfong; Kragen- und Manschettenknöpfe; Kra
gennadeln, Kragenspangen, Krawattenklammem; 
Zigaretten tabatieren, ’fabakdosen, Gürtelschnal
len ....................................................................
Fingerhüte.......................... . . . ,

Galanteriewaren (Nippes und Toilettengegenstände), 
weder vergoldet noch versilbert, auch in Verbindung 
mit gewöhnlichen oder feinen Materialien, soweit sie 
nicht zu Nr. 250 b) gehören.....................

576.—
720.—

420.—

1.800.—
2.200.—

1.100.—

aus 516 Gusswaren aus Kupfer und anderen nicht anderweitig 
genannten unedlen Metallen oder Metallegierungen, 
auch in Verbindung mit gewöhnlichen Materialien, 
mit Ausnahme der zu Nr. 501 gehörigen groben 
Gusstücke:
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ČUlo 
slov. col. 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba 
v Kä

ex a) neopracovaný surový, tiež opilovaný, neorna- 
mentovaný:

za 100 kg

armatúry........................ .................................
ex b) ďalej opracovaný alebo omamentovaný:

ex 1. drobný tovar liaty, ľahší než 50 g na 
kus, potom všetky liate predmety orna- 
mentované:

720.—

armatúry.............................................
ex 2. ostatný tovar liaty, obyčajne opraco

vaný:

1.800.—

armatúry ....

Poznámka k pol. 516.
Armatúry s nahatými, alebo vliatymi značkami 
veľkosti, smerovými šípkami a továrnymi znač
kami, nevyclievajú sa ako omamentované arma
túry.

Poznámka k pol. 516 b 2. Takýto tovar jemne opra
covaný vyclieva sa podľa čísi. 517 b. .

780.—

ex 517 Tovar výslovne nemenovaný z médi a z iných obec
ných kovov alebo kovových sliatin výslovne neme
novaných, tiež spojený s obyčajnými hmotami:

ex a) obyčajne opracovaný:
kovanie na nábytok a na dvere: osvetľovacie
telesá a ich súčiastky.................................... 660.—
ostatný, okrem automatov na ohrievanie vody

ex b) jemne opracovaný:
kachle a variče pre tekuté palivá, ich súčiast-

825.—

ky a nástavce, spájacie prístroje .... 1.000.—

kovanie na nábytok a dvere ...

Osvetľovacie telesá a ich súčiastky: 
žiarové lampy a žiarové lampáše pre tekuté pa-

1.300.—

livá a ich súčiastky............................................ 1.000.—
iné................................................................. .... 1.440.—
ostatný, okrem automatov na ohrievanie vody 1.800.—

518 Tovar výslovne nemenovaný z niklu, tiež spojený
s obyčajnými alebo jemnými hmotami .... 1.800. -



S 1 o v e n6 ký z áJc o n n í k č. 6, 249

Nr. des 
slowakischen 

Zclllarils
Warenbenennung

Zollsatz 
in Ks

aus a) roh, auch gefeilt, nicht ornamentiert:
für 100 kg

Armaturen ............................................... 720.—
aus b) weiter bearbeitet oder ornamentiert:
aus 1. Kleingusswaren im Stückgewicht von weni

ger als 50 g, dann alle ornamentierten Guss
waren: 
Armaturen .................................... 1.800.—

aus 2. sonstige Gusswaren, gewöhnlich bearbeitet:

Armaturen ................. 780.—

aus 517

Anmerkung zu Nr. 516:
Armaturen mit auf- oder eingegossenen Grössen
angaben, Richtungspfeilen und Fabrikmarken 
werden als nicht ornamentierte Armaturen verzollt.

Anmerkung zu T. Pos. 516 b 2:
Dergleichen Waren, fein bearbeitet, werden nach 
Nr. 517 b behandelt.

Waren, nicht besonders benannte, aus Kupfer und
anderen nicht anderweitig genannten unedlen Metal
len oder Metallegierungen, auch in Verbindung mit 
gewöhnlichen Materialien:
aus a) gewöhnlich bearbeitet:

Möbel- und Türbeschläge; Beleuchtungskör
per und deren Bestandteile...................... 660.—
andere mit Ausnahme von Heisswasserauto
maten ........................................................ 825.—

, aus b) fein bearbeitet:
Oefen und Kocher für flüssige Brennstoffe, 

deren Bestandteile und Ergänzungs teile; Löt
apparate .................................................. 1.000.—
Möbel- und Türbeschläge ... ... 1.300.—

Beleuchtungskörper und deren Bestandteile: 
Glühlichtlampen und Glühlichtlaternen für 
flüssige Brennstoffe und deren Bestandteile . 1.000.—
sonstige ................................................... 1440.—
andere, mit Ausnahme von Heisswasserauto
maten ....................................................... 1.S00--

518 Waren, nicht besonders benannte, aus Nickel, auch
'in Verbindung mit gevöhnlichen oder feinen Materi- 
allen ............................................................... ' ■ 1.800.—
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Číslo Sadzba
slov. col. Pomenovanie tovaru
sadzobníka

za 100 kg
519 Tovar výslovne nemenovaný z britanského kovu, tiež

spojený s obyčajnými alebo jemnými hmotami 1.200.—

ex 520 Všetok tovar hliníkový alebo zo sliatin hliníku po
dobných, tiež spojený s obyčajnými alebo jemnými 
hmotami:

ex b) 3. ostatný tovar......................................... 1.100 —

522 Tovar z obecných kovov alebo kovových sliatin, cel
kom alebo čiastočne zlátený alebo striebrený, zlatom 
alebo striebrom platovaný alebo spojený s veľmi jem
nými hmotami:

stolné náčinie, príbory a lyžice ... 4.680.—
ostatný tovar........................................ 5.400.—

Všeobecné poznámky k triede XXXIX.
1. Tovar nepokladá sa za opracovaný, keď sa 

švy (ostria) po slievaní alebo lisovaní utesajú, 
obrúsia (tiež na šmirgľových kotúčoch), upiľujú 
alebo srazia, ako aj keď sa plochy na lome za
rovnajú alebo priliatky odpichnú.

2. Za jemne opracovaný pokladá sa všetok ko
vový tovar maľovaný, bronzovaný, lakovaný, pa
tinovaný, vernovaný, pomosadznený, pomedený, 
niklovaný, smaltovaný, jemne leštený alebo iným 
podobným spôsobom jemne opracovaný.

Naopak pokladá sa všetok kovový tovar iným 
spôsobom opracovaný (dierkovaný, vŕtaný, alebo 
opatrený vyrezanými závitmi, celkom alebo čia
stočne opilovaný, osústruhovaný, ohobľovaný, 
obrúsený alebo jednoducho leštený, pocínovaný, 
pocinkovaný, poolovnený atď.) za obyčajne opra
covaný.

ex 527 Rušne a tendry; lokomobily: 
ex b) lokomobily:

úplné pojazdné lokomobily pre poľnohospo
dárske ciele ............................................ 290—

ex 528 Parné stroje a iné motory výslovne nemenované 
(okrem motorov triedy XLI. a XLII.) pracovné stroje, 
spojené neodlučiteľné s parnými motormi (parné 
bagri, parné žeriavy, parné mlaty, parné čerpadlá, 
parné striekačky a podobné stroje), ak váži kus:
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slowakischen 

ZclHariís
Warenbenennung

Zollsatz 
in Ks

519 Waren, nicht besonders benannte, aus Britanniametall 
auch in Verbindung mit gewöhnlichen oder feinen
Stoffen .......................................................  , ,

für 100 kg

1.200.—
aus 520 Waren aller Art aus Aluminium und aluminiumähn

lichen Legierungen, auch in Verbindung mit gewöhn
lichen oder feinen Stoffen:
aus b) 3. andere Waren . ..................... 1.100.—

522 Waren aus unedlen Metallen oder Metallegierungen, 
ganz oder teilweise vergoldet oder versilbert, mit 
Gold oder Silber plattiert oder in Verbindung mit 
feinsten Materialien:

Tafelgeräte, Essbestecke und Löffel . ,
anderen Waren...............................................

4.680.—
5.400.—

Allgemeine Anmerkungen zur Klasse XXXIX.
1. das Beseitigen der Guss- und Pressnähte 

(Grate) durch Abmeisseln, Abschleifen (auch 
auf Schmirgelscheiben), Feilen oder Bestossen, 
sowie das Ebnen von Bruchflächen und das 
Abstechen der Gussköpfe wird nicht als Be
arbeitung angesehen.

2. Als fein bearbeitet sind alle bemalten, bron
zierten, lackierten, piatinierten, vernierten, ver- 
messingten, verkupferten, vernickelten, email
lierten, alle fein polierten oder in anderer ähn
licher Weise fein bearbeiteten Metallwaren 
anzusehen.

Dagegen haben alle in anderer Weise be
arbeiteten Metallwaren (gelocht, gebohrt oder 
mit eingeschnittenen Gewinden versehen, ganz 
oder teilweise gefeilt, abgedreht, gehobelt, ge
schliffen oder einfach poliert, verzinnt, ver
zinkt, verbleit usw.) als gewöhnlich bearbeitet 
zu gelten.

aus 527 Lokomotiven und Tender; Lokomobile:
aus b) Lokomobile: 

komplette fahrbare Lokomobile für landwirt
schaftliche Zwecke.......................... 290.—

aus 528 Dampfmaschinen und andere nicht besonders benann
te Motoren (mit Ausnahme der zu den Klassen XLI. 
und XLII gehörigen Motoren); Arbeitsmaschinen, in 
untrennbarer Verbindung mit Dampfmotoren (Dampf
bagger, Dampfkrane, Dampfhämmer, Dampfpumpen, 
Dampfspritzen u. dgl.); bei einem Stückgewicht:
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ČUlo 
•10T. col. 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba 
v Ks

ex 530

ex a) 2 q alebo menej:
kohúty, ventily, kondenzačné hrnce a posuno- 
vače................................. .........................

ex b) viacej než 2 q až 25 q:
kohúty, ventily, kondenzačné hrnce a posuno- 
vače....................................................................

ex c) viacej než 25 q až 100 q:
vodné turbíny...................

ex d) viacej než 100 q až 1000 q:
vodné turbíny . ....................

ex e) nad 1000 q:
vodné turbíny ...

Hospodárske stroje a prístroje výslovne nemenované:

za 100 kg

350.

350. -

325.

275.—

250.—

ex 538

ex b) mláťačky:
úplné mláťačky, ak váži kus:

25 q alebo menej........................ ....
nad 25 q...............................................................  
súčiastky mláťačiek............................................

Poznámka. Oceľ na príraznice mláťačiek, na prísluš
né dĺžky nenarezaná, vyclieva sa podľa povahy 
hmoty.

ex c) iné:
ex 2. železné: 

triéry a stroje na čistenie semien .

Stroje a prístroje, výslovne nemenované, iné, ak váži

180.—
130.—
180.—

192.—

kus:
ex a) 2 q alebo menej: 

transmisíe................................  
plechové remenice..................  
pumpy na tekutiny..................  
kohúty, ventily, kondenzačné hrnce a 
vače.........................................  
vozové dvihadlá s ozubenou tyčou . 
hydraulické regulátory.............

ex b) viacej než 2 q až 10 q: 
transmisíe  
pumpy na tekutiny  
kohúty, ventily, kondenzačné hrnce a 
vače  
papierenské stroje  
hydraulické regulátory . . . . .

posuno-

posuno-

300.—
312.—
330.—

350.—
375.—
600.—

280.—
315.—

350.—
400.—
560.—
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slowakischen 

Zolltarifs
Warenbenennung

Zollsatz 
in K¾

für 100 kg
aus a) von 2 q oder darunter:

Hähne, Ventile, Kondenstöpfe und Schieber 350.

aus b) von mehr als 2 q bis 25 q:
Hähne, Ventile, Kondenstöpfe und Schieber 350.

aus c) von mehr als 25 q bis 100 q:
Wasserturbinen ............................ 325.-

aus d) von mehr ale 100 q bis 1000 q:
Wasserturbinen ................... 275.—

aus e) über 1000 q:
Wasserturbinen ... 250.-

aus 530 Landwirtschaftliche Maschinen und Apparate, nicht 
besonders benannte: 
aus b) Dreschmaschinen:

komplette Dreschmaschinen bei einem Stück
gewicht:
von 25 q oder darunter................................. 180.—
über 35 q................................. .... 130.—
Dreschmaschinenbestandteile . . 180.—

Anmerkung. Schlagleistenstahl, nicht abgepasst,
ist nach Beschaffenheit des Materials abzufertigen.

aus c) andere: 
aus 2. aus Eisen:

Trieure und Saatgutreinigungsmaschinen . 192.—
aus 538 Maschinen und Apparate, nicht besonders benannte, 

andere, bei einem Stückgewicht:
aus a) von 2 q oder darunter:

Transmissionen............................................... 300.—
Blechriemenscheiben..................................... 312.—
Flüssigkeitspumpen ..................................... 330.—

. Hähne, Ventile, Kondenstöpfe und Schieber 350.—
Zahnstangen-Wagenwinden............................ 375.—
hydraulische Regulatoren ... 600.—

aus b) von mehr als 2 q bis 10 q:
Transmissionen.............................................. 280.—
Flüssigkeitspumpen ..................................... 315.—
Hähne, Ventile, Kondenstöpfe und Schieber 350.—

Papiermaschinen .......................................... 400.—
hydraulische Regulatoren............................ 560.—
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«lov col. 

•adzobníka
Pomenovanie tovaru

Sadzba
■v Ka

ex c) nad 10 q:
za 100 kg

papierenské stroje ... ......................... 300.—
hydraulické regulátory . . ......................... 500.—

539 Dynamá a elektrické motory (okrem automobilových 
motorov], tiež spojené neodlučiteľné s mechanickým 
zariadením alebo s prístrojmi; transformátory (otá- 
čivé alebo nehybné meniče); ak váži kus

-

a) 25 kg alebo menej............................................. 975.—
o) viacej než 25 kg až 5 q................................... 700.—
c) viacej než 5 q až 30 q........................................ 550.—
d) viacej než 30 q až 80 q........................................ 486.—
e) nad 80 q................................................................ 360.—

ex 540 Elektrické prístroje telegrafné, zvonkové, návestné 
a železničné bezpečnostné prístroje; telefóny a mi
krofóny; ochranné zariadenia proti hromu (okrem 
hromosvodov); elektrické prístroje meracie a počí
tacie; ak váži kus: 
ex b) menej než 5 kg:

elektrické prístroje meriace a počítacie, ak
váži kus 1.5 kg alebo menej..............................

Poznámka k čís. 540. Zariadenia radiotelefonné, ra-

2.800.—

diotelegrafné a pod.; elektrické tlampače . . . 4.500.—

ex 542 Elektrické lampy (oblúkové, žiarovky a pod.), mon
tované objímky na elektrické lampy; montované skle
nené telesá pre elektrické javy; prístroje elektrolie
čebné (tiež prístroje rôntgenové):

súčiastky elektrických žiaroviek......................... 
elektrické žiarovky; lampové púzdra na suché

1.100.—

baterie.......................................................... ....
reflektory a lampy elektrické pre bicykle a mo-

2.200.—

torové vozidlá.......................................................... 2.500.—
prístroje elektroliečebné (tiež Rôntgenové) . . . 1.500.—

ex 543 Elektrické prístroje a elektrotechnické zariadenia 
(regulátory, odpory, spúšťače a pod.), výslovne ne
menované, ak váži kus:

25 kg alebo menej................................................. 1.500.—
viacej než 25 kg až 2 q............................................ 1.350.—
nad 2 q .................................................................... 1.200.—
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für 100 kg
aus c) über 10 q:

Papiermaschinen ...................................... 300.—
hydraulische Regulatoren.......................... 500—

539 Dynamomaschinen und Elektromotoren (mit Ausnah-*  
me der Automobilmotoren), auch in untrennbarer
Verbindung mit mechanischen Vorrichtungen oder 
Apparaten; Transformatoren (rotierende oder ruhen
de Umformer); im Stückgewicht:

a) von 25 kg oder darunter .............................. 975—
b) von mehr als 25 kg bis 5 q......................... 700—
c) von mehr als 5 q bis 30 q.......................... 550—
d) von mehr als 30 q bis 80 q 486—
e) über 80 q.................................................... 360—

aus 540 Telegraphen-, Läute-, Signal- und Eisenbahnsiche
rungsapparate, elektrische; Telephone und Mikro
phone; Blitzschutzvorrichtungen (ausgenommen Blitz
ableiter); Mess- und Zählapparate, elektrische; im 
Stückgewicht: 
aus b) unter 5 kg:

Mess- und Zählapparate, elektrische, im 
Stückgewicht von 1.5 kg oder darunter . . 2.800—

Anmerkung zu Nr. 540. 
Radiotelephon-, Radiotelegrapheneinrichtungen und 
dgl.; elektrische Lautsprecher.................................. 4.500—

aus 542 Lampen, elektrische (Bogen-, Glüh- u. dgl. Lampen), 
montierte Fassungen zu elektrischen Lampen; mon
tierte Glaskörper für elektrische Lichterscheinungen; 
elektrotherapeutische Apparate (auch Röntgenappa
rate) :

Bestandteile von elektrischen Glühlampen, 
Glühlampen elektrische; Lampengebäuse für

1.100—

Trockenbatterien............................................... 2.200—
Reflektoren und Lampen für Fahrräder und Kraft
fahrräder. elektrische...................................... 2.500—
Elektrotherapeutische Apparate (auch Röntgen
apparate) .............................................. .... 1.500—

aus 543 Apparate, elektrische und elektrotechnische Vorrich
tungen (Regulatoren, Widerstände, Anlasser u. dgl.), 
nicht besonders benannte, im Stückgewicht von:

25 kg oder darunter...................................... 1.500—
mehr als 25 kg bis 2 q...................................... 1.350—
über 2 q........................................................... 1.200—
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montované izolátory a izolačné telesá z porce
lánu ..................................................................

za 100 kg

250.—
ex 552 Súčiastky bicyklov (spojky trubiek, vidlice, vodidlá, 

podpery sediel, prevodové kolesá, šliapadlá, záklop
ky, čiastky bŕzd, náboje a prevody (tiež rozložené), 
refaze, šliapacie kľuky, špice so závitom, matky na 
špice, vŕtané obruče atď.), opracované:

ex a) voľnobežky, ozubené vence voľnobežiek, obru- 
čové brzdy, krúžky na zachytenie guliek, guľ
ky o priemere 10 mm alebo menej a reťazové 
skrinky:
voľnobežky a ich súčiastky...........................

ex b) ostatné:
bubnové brzdy........................................

500.—

600.—

ex 568 Výrobky strieborné a iný tovar výslovne nemenova
ný, celkom alebo čiastočne zo striebra, tiež zlátené 
alebo spojené s pravými alebo nepravými perlami 
alebo korálmi, s drahokamami alebo polodrahokamami 
a s napodobenými drahokamami:
ex d) iné výrobky, potom výrobky zo striebra zla

tom platované (doublé):
výrobky zo striebra zlatom platované (doublé)

za 1 kg

900.—

ex 573 Prístroje a nástroje chirurgické a iné lekárske prí
stroje a nástroje:

b) z iných hmôt ................................................. 11.50

ex 574 Prístroje matematické a fyzikálne, okrem plynome
rov, teplomerov každého druhu, barometrov kaž
dého druhu, liehomerov, sacharometrov, husto- 
merov ........................................................ 15 —

ex 575 Prístroje optické:
ex b) divadelné kukátka, ďalekohľady a iné optické 

prístroje:
1. s obrubami, okrem obrúb z drahých kovov 

alebo z hliníku....................................
2. s obrubami striebornými alebo hliníkovými

48.—
48.—

ex 577 Nástroje meracie pre priemyslovú potrebu (meradlá, 
skladacie miery, kružidlá uhlové, točité a obkročné, 
drótomery a podobné predmety):
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aus 552

aus 568

aus 573

aus 574

aus 575

aus 577

Montierte Isolatoren und Isolationskörper aus
Porzellan .......................................................

Fahrradbestandteile (Röhrenverbindungsstücke, Ga
beln, Lenkstangen, Sattelstützen, Kettenräder, Pedale, 
Ventile, Bremsteile, Naben und Getriebe (auch zer
legt), Fahrradketten, Tretkurbeln, Speichen mit Ge
winde, Speichennippel, gebohrte Felgen usw.), be
arbeitete:
aus a) Freilaufvorrichtungen, Freilaufzahnkränze, 

Felgenbremsen, Kugellagerfangringe, Kugeln 
mit einem Durchmesser von 10 nun oder we
niger und Kettengehäuse:
Freilaufvorrichtungen und deren Bestandteile 

aus b) andere:
Trommelbremsen..................... . . . . .

Silberarbeiten und andere nicht besonders benannte 
Waren, ganz oder teilweise aus Silber, auch vergol
det oder in Verbindung mit echten oder unechten 
Perlen oder Korallen, Edel- oder Halbedelsteinen 
und nachgeahmten Edelsteinen:
aus d) andere Arbeiten, ferner mit Gold plattierte 

Silberarbeiten (Doubleware):
mit Gold plattierte Silberarbeiten (Doublé- 
ware) .........................................................

Instrumente, chirurgische, und andere medizinische 
Instrumente:

b) aus anderen Stoffen..................................

Instrumente, mathematische und physikalische mit 
Ausnahme von Gasmessern, Thermometern aller Art, 
Barometern aller Art, Alkoholometern, Sacchari
metern, Densimetern...............................................

für 100 kg

250.—

500.—

600.—

für 1 kg

900.—

11.50

15.—

Instrumente, optische:
aus b) Operngucker, Ferngläser und andere optische 

Instrumente:
1. in Fassungen mit Ausnahme jener aus Edel

metallen oder Aluminium....................
2. in Fassungen aus Silber oder Aluminium . .

Messwerkzeuge für den gewerblichen Gebrauch 
(Masstäbe, Gliedermasstäbe, Winkel-, Greif- und 
Lochzirkel, Drahtlehren u. dgl.):

48.—
48.—
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a) metrovky a miery skladacie drevené . . . 
ex b) iné:

presné meradlá........................................

za 100 kg 
768.—

2.200.—

ex 578 Váhy a súčiastky váh, okrem váh presných, patria
cich do čis. 574: 
ex a) váhy desatinné a mostné:

váhy mostné a ich súčiastky........................... 600.—

579 Klavíre, pianiná, harmónia a podobné nástroje kláve
sové (okrem organov).................................... 1.200.—

580 Kostolné a iné organy píšfalové................................ 400.—

ex 581 Dychové a ťahacie harmoniky:
ex a) harmoniky:

dychové harmoniky; úplné ťahacie harmoniky 
so 16 alebo menej basami (okrem pianových) 960.—

ex 584 Struny: 
d) struny opradené........................................ 1.000.—

ex 597 Kysličníky a zásady, výslovne menované:
ex c) hydroxyd barnatý (žieravý baryt, kaustický 

baryt) pálená magnézia (kysličník horečnatý, 
chemicky nečistý):

2. pálená magnézia (kysličník horečnatý, che
micky nečistý) .... -.......................

1) klejt mletý v prášku; mussikot a mínium . • 
q) kysličník vodičitý .........................................

1.20
96.—

180.—

ex 598
Kyseliny výslovne menované:
ex b) kyselina soľná, kyselina dusičná (lučavka); 

drevný ocot, surový:
ex 2. kyselina dusičná (lučavka); drevný ocot, su

rový:
kyselina dusičná............................................ 17.50

ex 599 Soli draselné, sódne a amonné, výslovne menované:

ex f) sóda kalcinovaná; vodné sklo, tekuté:
1. sóda kalcinovaná.............................. 

ex i) kyslý uhličitan draselný a sódny (bikarbonát,
sóda bicarbonata) bórax čistený; síričitan sód
ny, pevný; kyslý síričitan sódny, pevný, sír- 
natan sódny, pevný:

24.—
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a) Meterstäbe und Gliedermasstäbe aus Holz . 
aus b) andere:

1. Präzionsmessinstrumente......................................

für 100 kg 
768.—

2.200.—

aus 578 Waagen und Waagenbestandteile, mit Ausnahme der 
zu Nr. 574 gehörigen Präzisionswaagen:
aus a) Dezimal, und Brückenwaagen:

Brückenwaagen und deren Bestandteile . . . 600.—

579 Klaviere, Pianinos, Harmoniums u. dgl. Tasteninstru- 
mente (mit Ausnahme der Orgeln)................................ 1.200.—

580 Kirchen- und andere Pfeifenorgeln................................ 400.—

aus 581 Mund- und Ziehharmonikas:
aus a) Harmonikas:

Mundharmonikas; komplette Ziehharmonikas 
(ausgenommen Pianoakkordeons) mit 16 oder 
weniger Bässen...................................................... 960.—

aus 584 Saiten: 
d) übersponnene Saiten.................................. 1.000.—

aus 597 - Oxyde und Basen, besonders benannte:
aus c) Bariumhydroxyd (Aetzbaryt, kaustischer Ba

ryt), Magnesia, gebrannt (Magnesiumoxyd, 
chemisch nicht rein):

2, Magnesia, gebrannt (Magnesiumoxyd, che
misch nicht rein)...........................................

1) Bleiglätte, gemahlen, in Pulverform; Massiikot 
und Mennige......................................................

q) Wasserstoffsuperoxyd ......................................

1.20

96.—
180.—

aus 598 Säuren, besonders benannte:
aus b) Salzsäure, Salpetersäure (Scheidewasser); 

Holzessig, roher:
2. Salpetersäure (Scheidewasser), Holzessig 

roher:
Salpetersäure ...................... ..... 17.50

aus 599 Kalium-, Natrium- und Ammoniumsalze, besonders 
benannte:
aus f) Soda, kalziniert; Wasserglas, flüssiges:

1. Soda, kalziniert............................................. 
aus' i) doppelkohlensaures Kalt und Natron- (Kalium-

und Natriumbikarbonat, Soda bikarbonata); 
Borax, raffiniert; Natriumsulfit, festes (schwef- 
lingsaures Natron); Natriumbisulfit, festes 
(doppelschwefligsaures Natron); Natrium- 
hyposulfit, festes (unterschwefligsaures Nat
ron):

24.—
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Pomenovanie tovaru
Sadzba 

. *v  Ks

ex 2. kyslý uhličitan draselný a sódny; síričitan 
sódny, pevný, kyslý síričitan sódny, pevný, 
sírnatan sódny, pevný:
kyslý uhličitan draselný a sódny . . . .' .

za 100 kg

72.—

ex 600 Slúčeniny vápnika, stroncia, bárya a horčíka, výslov
ne menované:
ex 1) uhličitan vápenatý, umelý; fosforečnan vápe

natý, umelý, karbid vápnika (kalciumkarbid), 
dusičnan strontnatý, chlorid bárnatý; dusičnan 
bárnatý:

ex 602

terrar (kysličník cirkoničitý)...........................

Slúčeniny médi, olova, činku a cínu, výslovne me
nované:

d) olovená bieloba...................... .

100.—

144.—

ex 621

ex 622

Plyny skvapalnené, výslovne nemenované:
kysličník síričitý (kyselina síričitá) ....
kysličník dusný (rajský plyn).......................

Pomocné látky a výrobky chemické, výslovne neme
nované:
ex d) ostatné: . .

prostriedok na kalenie smaltu.......................

„Bayer“, fosfátový cement, formovacia hmota; 
„Pyrophan"; iné chemické látky , a chemické 
výrobky s výnimkou bieliacej hlinky, hexa- 
methylentetramin a kyseliny mravčej ... . .

39.— 
bez cia

z ceny
15%, 

avšak nie viac 
než 3600 Ks 
za 100 kg

z ceny
5%

ex 627 Všetky farby v pokrutkách, sáčkoch, pastách, tubách, 
mechúrikoch, mištičkách, skleničkách, lastúrach a kra- 
biciach:

Methylenová modrá a methylenová violeť, zubolekár- 
sky osliatkový vosk „Prepon" plastická obtlačková 
hmota „Xantigen”...........................................

za 100 kg

300.—

ex 630 Lekárnický tovar, upravený, ako aj všetky látky svo
jimi nápismi, štítkami, obalmi a pod. označené ako 
lieky, aj lieky pre zvieratá; vaty a obväzy, upravené 
na ciele liečivé:
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für 100 kg
300.—

Nr. des 
slowakischen 

Zolltarifs
Warenbenennung

Zollsatz 
in Kj

*
aus 2, doppelkohlensaures Kali und Natron; Na

triumsulfit, festes (schwefligsaures Natron); 
Natriumbisulfit, festes (doppelschwefligsaures 
Natron); Natriumhyposulfit, festes (unter
schwefligsaures Natron);
doppelkohlensaures Kali und Natron' (Ka-

für 100 kg

lium- und Natriumbikarbonat, Soda bicar-
bonata)....................................................... 72.—

aus 600 Kalzium-, Strontium-, Báryum- und Magnesiumver
bindungen, besonders benannte:
aus 1)' Kohlensaurer Kalk (Kalziumkarbonat), künst

licher; phosphorsaurer Kalk (Kalziumpbos-
phat), künstlicher; Kalziumkarbid; salpeter
saurer Strontian (Strontiumnitrat); Chlor- 
baryum (Baryumchlorid); salpetersaurer Ba
ryt (Baryumnitrat):
Terrar (Zirkondioxyd).......................... 100.—

aus 602 Kupfer-, Blei-, Zink- und Zinnverbindungen, beson
dere benannte:

d) Bleiweis ...............................................
...... -................. -Hl&Ssa

144.—
aus 621 Verflüssigte Gase, nicht besonders benannte;

Schwefeldioxyd (schweflige Säure)................. 39.—
Stickoxydul (Lachgas)....................................... zollfrei

aus 622 Chemische Hilfsstoffe und Produkte, nicht besonders 
benannte:
aus d) andere: vom Wert

Emailtrübungsmittel.................................. 15% 
jedoch nicht mehr

„Bayer” Phosph'at-Zement, Einformmasse „Py- 
ronhan‘‘; andere chemische Hilfsstoffe und

als 3.600.— Ks 
per 100 kg

Erzeugnisse mit Ausnahme von Bleicherde, vom Wert
Hexamethylentetramin und Ameisensäure 5%

aus 627 Alle Farben in Zeltchen, Säckchen, Pasten, Tuben, 
Blasen, Näpfchen, Gläsern, Muscheln und Kasten:

Methylenblau, Methylenviolett, Denfal-Gusswachs 
„Prepon”, plastische Abdruckmasse „Xantigen" .

aus 630 Arzneiwaren, zubereitete, sowie alle durch ihre In
schriften, Etiketten, Umschläge und dgl. sich als Arz
nei-, auch Tierheilmittel ankündigenden Stoffe; zu 
Heilzwecken vorgerichtete Watten u. Verbandmittel:
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Číslo 
•lov. col. 
sadzobníka

Pomenovanie tovaru
Sadzba 
.»v Ks

ex a) lekárnický tovar upravený, ako aj všetky lát
ky, svojimi nápismi, štítkami, obalmi a podob

ne označené ako lieky, aj lieky pre zvieratá:

za 100 kg

1. tekuté v injekčnom balení . . . . . . 
ex 3. ostatný:

ex a) pevný:
liečivé bahno z kúpeľov Ischl, sušené,

1.000.—

na osvedčenie o pôvode....................... 
liečivé byliny; prášok proti hmyzu 
značky „Zacherlin"; obilné zrná, na
pustené jedom na hubenie potkanov,

bez cla

myši a pod. záškodníkov....................... 342.—
ostatný:.........................................................1.000.—

ex bb) iný................................................................... 1.000.—

639 Tovar z tvarného vosku.........................................................

Poznámka za sadz. tr. L. Knihy, kalendáre, obrazy 
(okrem hromadných výrobkov obrázkovej tlače 
č. 299), hudobniny atď. viazané v doskách povle- 
čených alebo vypravených tkaninami sadz. tr. 
XXII. alebo XXIII. zaradia sa do čís. 647, príp. 
648, aj keby rohy alebo chrbáty boly kožou povle- 
čené.

Poznámka za sadz. čís. 657. Noviny, časopisy a pod., 
ktoré so zreteľom na svoju starobu, stratily svoj 
vlastný význam a nie sú určené pre výrobu pa-

1.200.—

piera , .............................................................................. . 25.—
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Nr. des 
slowakischen 

Zolltarifs
Warenbenennung

Zollsatz 
in Ks

639

für 100 kg
aus a) Arzneiwaren, zubereitete, sowie alle durch 

ihre Inschriften, Etiketten, Umschläge und 
dgl. sich als Arznei-, auch Tierheilmittel an
kündigenden Stoffe:

1. flüssige in Injektionspackung....................... 1.000.—
aus 3. sonstige:
aus a) feste:

Bad-Ischler Heilschlamm, getrocknet, gegen
Ursprungszeugnis.......................................... zollfrei
Heilkräuter; Insektenpulver der Marke „Za- 
cherlin"; Getreidegiftkömer zur Vertilgung 
von Ratten, Mäusen und ähnlichen Schädlin- 
gen ... ................................................... 342.—
andere............................................................. 1.000.—

aus bb) andere............................................................. 1.000.—
Waren aus bossiertem Wachs...................................... 1.200.—
Anm, zu Tarifabschnitt L. Bücher, Kalender, Bilder 

(ausgenommen die zu Nr. 299 gehörigen Mas
senerzeugnisse der Bilddruckmanufaktur), Musik
noten u. s. w., in Einbänden mit Geweben der 
Abschnitte XXII oder XXIII überzogen oder 
ausgestattet, sind nach Nr. 647 bezw. 648 zu 
behandeln, auch wenn Ecken oder Rücken in 
Leder gefasst sind.

Anm. nach Nr. 657. Zeitungen, Zeitschriften u. 
dgl., die im Hinblick auf ihr Alter ihre eigentliche 
Bedeutung verloren haben und nicht zur Papierer
zeugung bestimmt sind.................................... 25.—
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Príloha C)

Veterinárne dohovory
K dovozu do Nemecka pripúšfajú sa:

I. Jednokopytníci. (Kone, somáre, mule, 
mulice).

U dovážaných jcdnokopytníkov treba 
predložiť dvojjazyčné, úradné zverolekár
ske osvedčenie o pôvode a zdravotné 
vysvedčenie s textom podlá priloženého 

Vzor •) vzoru a).
Jednokopytníci podliehajú pri dovoze 

veterinárne-policajnej prehliadke.

Pre hustotu nákladu jednokopytníkov 
v železničnom dobytčom vozni platia usta
novenia o ochrane zvierat tej krajiny, v 
ktorej sú zvieratá dopravované.

II. Živý hovädzí dobytok a ošípané 
pre jatočné ciele.

Zvieratá podliehajú pri dovoze pohra
ničnej zverolekárskej prehliadke.

Dovoz môže sa díaf len cez osobitne 
pripustené pohraničné colné úrady.

K dovozu je treba osobitné veterinár- 
ne-policajné povolenie, ktoré stráca plat-- 
nosí po troch mesiacoch.

K hovädziemu dobytku treba priložif 
osvedčenie o pôvode a zdravotné vysved- 

Vzor b) čenie podlá priloženého vzoru b).
Pri dovoze ošípaných treba predložiť 

osvedčenie o pôvode a zdravotné vysved- 
Vzor c) čenie podľa priloženého vzoru c).

Živý hovädzí dobytok a živé ošípané 
možno dovážal len vo vozňoch tak zaria
dených, že je znemožnené vypadávanie 
a presakovanie zvieracích výlučkov, ne
čistoty a predmetov, ktoré môžu byt nosi- 
telmi nákazy.

Keďže Slovensko toho času nemá ta
kýchto špeciálnych železničných vozňov, 
pripúšťa sa, že na čas viazaný lehotou, na- 
kolko to dovoluje stav nákazy na Slo
vensku, možno používať pre dovoz živých 
paznehtových zvierat aj iných, nielen špe
ciálnych vozňov.

Tieto vozne ale majú byť tak zariade
né, že bude zabránené vypadávaniu a pre
sakovaniu zvieracích výlučkov, nečistoty 
a predmetov, ktoré môžu byť nositelmi 
nákazlivej nemoci.

Anlage C)

Veterinäre Vereinbarungen
Zur Einfuhr nach Deutschland werden 

zugelassen:

I. Einhufer. (Pferde, Esel, Maultiere, 
Maulesel).

Über die zur Einfuhr gelangenden Ein
hufer sind zweisprachige amtetierärztliche 
Ursprungs-und Gesundheitszeugnisse mit 
dem Wortlaut des anliegenden Mustere Mwhi á 
a) beizubringen.

Die Einhufer unterliegen bei der Ein
fuhr einer veterinärpolizeilichen Untersu
chung.

Für die Dichte der Beladung der Eisen
bahnviehwagen mit Einhufern gelten die 
Tierschutzbestimmungen des Landes, in 
dem die Tiere befördert werden.

II. Lebende Rinder und Schweine 
zu Schlachtzwecken.

' Die Tiere unterliegen bei der Einfuhr 
der grenztierärztlichen Untersuchung.

Die Einfuhr darf nur über besondere 
zugelassene Grenzzollstellen erfolgen.

Die Einfuhr bedarf einer besonderen 
veterinärpolizeilichen Erlaubnis, die nach 
3 Monaten erlischt.

Den Rindern sind Ursprungs- und Ge
sundheitszeugnisse nach dem anliegenden 
Muster b) beizubringen. Master M

Bei der Einfuhr der Schweine sind Ur
sprungs- und Gesundtheitezeugnisse nach 
dem anliegenden Muster c) beizubringen. Muster <|

Lebende Rinder und Schweine dürfen 
nur in Wagen eingeführt werden, die so 
eingerichtet sind, dass das Herausfallen 
und Heraussickern von tierischen Aus
scheidungen, von Schmutz und Gegenstän
den, die als Träger der Ansteckung dienen 
können, unmöglich ist.

Da die Slowakei zurzeit solche Spe
zialeisenbahnwagen noch nicht besitzt, 
wird zugelassen, dass für befristete Zeit, 
sofern die Seuchenlage in der Slowakei 
es gestattet, auch andere als Spezialwa
gen für die Einfuhr von lebenden Klauen
tieren benutzt werden dürfen. Diese Wa
gen müssen jedoch so eingerichtet werden, 
dass das Herausfallen und Heraussickern 
von tierischen Ausscheidungen, von 
Schmutz und Gegenständen, die Träger 
des Ansteckungsstoffs sein können, ver
hindert wird.
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[II. Domáca hydina (husi, kačky, domáce 
sliepky, perličky, morky a holuby) pre 

kŕmne a jatočné ciele.
K dovozu živej hydiny je treba osobit

ného veterinárne-policajného povolenia, 
ktoré stráca platnosť po 3 mesiacoch.

Hydina môže sa dovážaf cez všetky 
na to určené pohraničné colné úrady. Po
hraničný colný úrad má byť pomenovaný 
v návrhu na udelenie povolenia.

Hydina podlieha pri dovoze pohranič
nej zverolekárskej prehliadke, pri tom má 
mať predvedená hydina perie na chvoste 
krátko ostrihané.

Doprava z pohraničnej colnej stanice 
na miesto určenia má sa diať v plombova
ných železničných vozňoch s označením 
ako zavretá hydina.

Hydinu dovážanú do Nemecka môžu 
doviezť len osobitne pripustené krmiarne 
a bitúnky hydiny. ___

Transporty hydiny musia byť sprevá
dzané úradným zverolekárskym osvedče- 

Vzof d) njm pOj[a priloženého vzoru d).

IV. Zabitá domáca hydina a operená 
divina.

Domáca hydina môže sa dovážať len 
v ošklbanom stave. Okrem toho hrvoľ musí 
byť vyprázdnený, pri chudej hydine aj 
črevá vytiahnuté. Operenú divinu možno 
dovážať aj neošklbanú a nevyprázdnenú.

V. Črevá a kože úplne vysušené 
na vzduchu.

Ak by ša pri dovoze vyskytly závady, 
zostáva vyhradené požadovať osvedčenie 
o pôvode a zdravotné vysvedčenia.

VI. Úplne presolené črevá a kože.

K dovozu je treba osobitného veteri- 
nárne-policajného povolenia, ktoré stráca 
platnosť po 3 mesiacoch.

Pri dovoze čriev platia ustanovenia ríš
skeho zákona o obhliadke mäsa. Pri úplne 
presolených črevách a kožiach treba pred
ložiť zdravotné svedectvá príslušného' 
úradného zverolekára podľa priloženého 

Vwr e) Vzoru e).

III. Hausgeflügel (Gänse, Enten, Haus
hühner, Perlhühner, Truthühner und Tau

be) zu Mast- und Schlachtzwecken*
Die Einfuhr von lebendem Hausgeflü- 

ge 1 bedarf einer besonderen veterinärpoli
zeilichen Erlaubnis, die nach 3 Monaten 
erlischt.

Das Geflügel darf über alle dalür zuge
lassenen Grenzzollstelen eingeführt wer
den. Die Grenzzollstelle ist in dem Antrag 
auf Erteilung der Erlaubnis zu benennen.

Das Geflügel unterliegt bei der Einfuhr 
einer grenztierärztlichen Untersuchung; 
es ist hierbei mit kurz gestutzten Schwanz
federn vorzuführen.

Der Abtransport von der Grenzzollstel
le nach dem Bestimmungsort hat in plom
bierten Eisenbahnwagen und unter Bezet- 
telung als Sperrgeflügel zu erfolgen.

Das zur Einfuhr nach Deutschland ge
langende Geflügel darf nur in die beson
ders zugelassenen Geflügelmästereien und 
-Schlächtereien eingeführt werden.

Den Geflügeltransportcn sind amtstier
ärztliche Bescheinigungen nach anliegen
dem Muster d) beizufügen. Master 4

IV. Geschlachtetes Haus- und 
WildgeflügeL

Hausgeflügel darf nur in gerupftem Zu
stand eingeführt werden. Ausserdem muss 
der Kropf entleert, bei magerem Geflügel 
auch der Darm ausgezogen sein. Wildge
flügel kann ungerupft und unausgenommen 
eingeführt werden.

V. Därme und Häute in völlig 
lufttrockenem Zustand.

Es bleibt vorbehalten, Ursprungs- und 
Gesundheitszeugnisse zu fordern, falls sich 
aus der Einfuhr Unzuträglichkeiten erge
ben.

VI. Völlig durchgesalzene Därme 
und Häute.

Die Einfuhr bedarf einer besonderen 
veterinärpolizeilichen Erlaubnis, die nach 
3 Monaten erlischt.

Bei der Einführ von Därmen gelten die 
Bestimmungen des Reichsfleischbeschauge
setzes, Über die durchgesalzenen Därme 
und Häute sind Gesundheitszeugnisse des 
zuständigen Amtstierarztes nach dem an
liegenden Muster e) beizubringen. Muster e)
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VR Vlna a perie v úplne snehom stave 
vo vreciach pevne balené na dovoz do 

spracúvacich podnikov.

K dovozu je treba osobitného veteri- 
nárne-policajného povolenia, ktoré stráca 
platnost po 3 mesiacoch.

Spracovanú vlnu alebo takú, ktorá pre
šla továrničkou práčovňou, je možné do- 
vážat bez povolenia.

To isté platí aj pre továrenský prané, 
vodnoy parou spracované perie.

U nespracovanej vlny treba pri dovoze 
predložit osvedčenie o pôvode a zdravot- 

0 né svedectvo podlá pripojeného vzoru f).

VID. Maslo a syry. 
DL Vajcia a ryby.

VII. Wolle und Federn in vollkommen 
trockenem Zustand in Säcken fest ver
packt zur Einfuhr in die bearbeitenden 

Betriebe,
Die Einfuhr bedarf einer besonderen 

veterinärpolizeilichen Erlaubnis, die nach 
3 Monaten erlischt.

Bearbeitete oder einer Fabrikwäsche 
unterworfen gewesene Wolle kann ohne 
Erlaubnis eingeführt werden.

Das Gleiche gilt auch für fabrikge
waschene, mit Wasserdampf behandelte 
Federn.

Für die zur Einfuhr gelangende nicht 
bearbeitete Wolle sind Ursprungs- und 
Gesundheitszeugnisse nach anliegendem 
Muster f) beizubringen.

Vm. Butter und Käse. 
DL Eier und Fische.

Záverečné ustanovenia.
Nákazou postihnuté alebo nákazou po

dozrivé zásielky, ako aj také, ktoré ne
zodpovedajú predošlým podmienkam, bu
dú z dovozu vylúčené.

Nemecká vláda upovedomí slovenskú 
vládu bezodkladne o všetkých sprotive
niach sa proti dovozným predpisom a o 
všetkých zamietnutiach živých zvierat, 
zvieracích častí a surovín.

Takisto oznámi nemecká vláda sloven
skej vláde, ak by bola zavlečená zvieracia 
nákaza zo Slovenska do Nemecka, alebo 
že je podozrenie o zavlečení nákazy.

Ked sa zistí na území niektorej zo 
smluvných strán dobytčí mor, dobytčie 
suchotiny, žrehečný mor alebo slintačka 
a krivačka, vláda druhej strany bude tele
graficky priamo upovedomená o vypuknutí 
a rozšírení nákazy.

CieTom odstránenia tažkostí, ktoré by 
sa vyskytly pri uskutočňovaní veterinár
nych dohovorov, vstúpia ústredné vete
rinárne úrady v naliehavých prípadoch 
priamo do styku.

Schlussbestimmungen.
Seuchenkranke, seuchenverdächtige, 

ansteckungsverdächtige und solche Sen
dungen, die den vorstehenden Bedingungen 
nicht entsprechen, werden von der Ein
fuhr zurückgewiesen.

Die Deutsche Regierung wird der Slo
wakischen Regierung von allen Zuwider
handlungen gegen Einfuhrbestimmungen 
und von allen Zurückweisungen lebender 
Tiere, tierischer Teile und Rohstoffe un
verzüglich Mitteilung machen.

Ebenso wird die Deutsche Regierung 
der Slowakischen Regierung davon Kennt
nis geben, wenn eine Tierseuche aus der 
Slowakei nach Deutschland eingeschleppt 
worden ist oder der Verdacht einer sol
chen Einschleppung vorliegt.

Wenn in dem Gebiet eines der vertrag
schliessenden Teile die Rinderpest, die 
Lungenseuche der Rinder, die Be
schälseuche oder die Maul-. und Klauen
seuche festgestellt worden ist, wird 
die Regierung des anderen Teils von dem 
Ausbruch und der Verbreitung der Seuche 
telegrafisch unmittelbar verständigt- werr. 
den.

Zur Beseitigung von Schwierigkeiten, 
die sich bei der Durchführung der veteri
nären Vereinbarungen ergeben sollten, 
werden sich die Zentralveterinärbehörden 
in dringenden Fällen unmittelbar ins Be
nehmen setzen.



Slovenský zákonník č. 6, 267

Za úradného zverolekára v smysle do
hovoru sa pokladá zverolekár ustanovený 
štátom.

Slovenská vláda súhlasí s tým, že cie
ľom oboznámenia sa s veterinárnymi za
riadeniami na Slovensku vyšle sa na Slo
vensko podľa potreby a po predchádzajú
com oznámení nemecký veterinárny de
legát. Slovenská vláda dá v tom prípade 
pokyn úradom, aby nemeckému delegá
tovi poskytly informácie a podporu pri 
vykonávaní jeho úloh. Nemecká vláda so 
svojej strany nemá nijakých námietok proti 
tomu, aby slovenský veterinárny odborník 
dozeral na nemeckom území na riadne 
vykonávanie smluvných ustanovení, ktoré 
boly uložené Slovensku pri dodávkach do
bytka.

Unter Amtstierarzt im Sinne der Ver
einbarung ist der staatlich beamtete Tier
arzt zu verstehen.

Die Slowakische Regierung ist damit 
einverstanden, dass zur Unterrichtung über 
die veterinären Einrichtungen der Slo
wakei ein deutscher Veterinärdelegierter 
nach vorheriger Anmeldung nach der Slo
wakei nach Bedarf entsandt wird. Die Slo
wakische Regierung wird gegebenenfalls 
die Behörden anweisen, dem deutschen 
Delegierten bei Durchführung seiner Auf
gaben Unterstützung zu gewähren und 
Auskunft zu erteilen. Die Deutsche Re
gierung ihrerseits hat keine Einwendungen 
dagegen zu erheben, wenn ein slowaki
scher Veterinärsachverständiger auf 
deutschem Boden zur ordnungsmässigen 
Durchführung und Ueberwachung der der 
Slowakei bei den Viehlieferungen auferleg
ten Vertragsbestimmungen tätig ist.
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Vzor a)

Úradné zverolekárske osvedčenie o pôvode a zdravotné 
vysvedčenie pre jednokopytníkov.

Platné 8 dni.

Okres_________________

Číslo želez. vozňa___________ Nakladacia stanica_________________

Majiteľ zvieratá: meno a priezvisko_____________________________________

Bydlisko____________________

Druh a popis zvieraťa (rod, vek, farba, znamenie, veľkosť podľa miery)

Osobitné poznávacie znamenia_________________________________________

Miesto pôvodu____________________________________________________

Vysvedčenie sa vydáva na základe osvedčenia o pôvode (dobytčieho pasu) v______ 

_____________________________s číslom _________________________

Týmto sa úradne-zverolekánsky potvrdzuje, že hore bližšie popísaný jedr 
nokopytnik I

1. bol pri nakladaní úradne-zverolekársky vyšetrený a že sa nenašly na ňom 
príznaky prenosných nemocí;

2. pochádza z miesta, v ktorom nepanujú na jednokopytníkov prenosné a 
úradne potláčané nemoce a ani nepanovaly v posledných 40. dňoch.

V________________dňa____________________ 19______

(Oradná pečiatka.) *

úradný zverolekár.
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Muster a)

Amtstierärztliches Ursprungs- und Gesundheitszeugnis 
für Einhufer.

Gültigkeitsdauer 8 Tage.

Bezirk____________________

Waggon Nr.____________ Verladestation ---------------------------------

Besitzer des Tieres: Name und Vorname--------------------------------------------------------

Wohnort________________________

Art und Beschreibung des Tieres (Geschlecht, Alter, Farbe, Abzeichen, Grösse nach

Stockmass) _______________________________________________________

Besondere Kennzeichen______________ ;________________________________

Herkunftsort_______________________________________________________

Das Zeugnis wird ausgestellt auf Grund des Ursprungszeugnisses (Viehpasses) in___

_________________________________ mit der Nr________________________

Es wird hierdurch amtstierärztlich bescheinigt, dass der oben näher beschrie
bene Einhufer

1. bei der Verladung amtstierärztlich untersucht und frei von Erscheinungen 
übertragbarer Krankheiten befunden worden ist;

2. aus einem Ort stammt, in dem auf Einhufer übertragbare, amtlich bekämpf
te Krankheiten nicht herrschen und in den letzten 40 Tagen nicht geherrscht 
haben.

___________________________ __ den__________________ 19___

’. 'enstsiegel.)

Amtstierarzt.
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Vzor b)

I. Osvedčenie o pôvode a zdravotné vysvedčenie 
pre hovädzí dobytok.

Cis. osvedčenia o pôvode (dobytčieho pasu)______________________ __________
Obec Okres____________________ ________

Majiteľ zvieratá: meno a priezvisko__________________________________ —
Bydlisko _______________________________________________________
Rod, farba a vek zvierala_________________________________________
Osobitné poznávacie znamenia_________________________________________
Týmto vysvedčením sa potvrdzuje, že horeopísané zviera je zdravé a že styk s tým
to zvieratom je podlá veterinárne-pjlicajných predpisov prípustný.

Dátum_________________ •__

(Hradná pečiatka.)
Za predsedníctvo obce:

II. Úradné zverolekárske osvedčenie.
Platné 10 dní.

Týmto sa úradne zverolekársky potvrdzuje, že v mieste pôvodu tohto zvie
rala v čase jeho odoslania nebola rozšírená na hovädzí dobytok prenosná a oznámiť 
sa majúca nemoc a že ani v mieste pôvodu ani v susedných obciach nebol rozšírený 
dobytčí mor, ani dobytčie suchotiny v medzičasí 1 roku a že ani v mieste pôvodu 
ani v okruhu 15 km od tohto miesta nebola rozšírená v posledných 40 dňoch slin- 
lačka a krívačka, ako aj, že toto zviera stálo bezprostredne pred vývozom 40 dní 
na mieste nákazy prostom.

V dňa______________19-------

(Úradná pečiatka.) --------------ú^ý 'z^ľoíeká'rľ

III. Úradný zverolekársky nález bezprostredne pred naložením do 
železničného vozňa. *

Vpredu popísané zviera prezrel som dnes pred naložením v--------------------  
zistil som, že je zdravé

Zviera je dirigované1) cez__________________do----------------------------------
V dňa___________ 19____

(Úradná pečiatka.)

úradný zverolekár.
ij Udal slovenské pohraničné výslupné miesto a nemeckú stanicu určenia.
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Muster b)

I. Ursprungs- und Gesundheitszeugnis für Rinder.
Nr. des Ursprungszeugnisses (Viehpasses)___________ ___ _

Gemeinde Bezirk 

Besitzer des Tieres: Name und Vorname_________________________________
Wohnort 

Geschlecht, Farbe, Alter des Tieres____________________________________
Besondere Kennzeichen______________________________________________

Mit diesem Zeugnis wird bestätigt, dass das oben beschriebene Tier gesund, 
und dass der Verkehr mit diesem Tiere nach den veterinärpolizeilichen Vorschrif
ten statthaft ist.

Datum_______________________
Für den Gemeindevorsteher:

(Dienstsiegel.) ___________________________

II. Amtstierärztliche Bescheinigung.
Gültigkeitsdauer 10 Tage.

Es wird hierdurch amtstierärztlich bescheinigt, dass im Herkunftsort dieses 
Tieres zur Zeit der Absendung eine anzeigepflichtige, auf Rinder übertragbare 
Krankheit nicht herrschte und dass auch weder im Herkunftsort noch in den Nach
bargemeinden die Rinderpest und die Lungenseuche innerhalb Jahresfrist und weder 
im Herkunftsort noch in einem Umkreis von 15 km um den Standort die Maul- und 
Klauenseuche innerhalb der letzten 40 Tage geherrscht haben, sowie dass das be
treffende Tier unmittelbar vor der Ausfuhr 40 Tage lang an einem seuchenfreien Ort 
gestanden hat.

Ort_________________________ Datum_______________________
(Dienstsiegel.)

Amtslierarzt.

III. Amtstierärztlicher Befund unmittelbar vor der Verladung in 
den Eisenbahnviehwagen.

Vorstehend bezeichnetes Tier habe ich heute vor der Verladung in------------
_____________________________ untersucht und gesund befunden.
Das Tier wird über_______________  nach-------------------------  geleitet.')
Ort_________________________ Datum---------------------------------------

(Dienstsiegel.)
Amtstierarzt.

>) Angabe der slowakischen Grenzaustrittsslelle und der deutschen Beslimr..ungsslalion.
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Vzor c).

Úradné zverolekárske osvedčenie o pôvode a zdravotné 
vysvedčenie pre živé ošípané.

Platné 5 dní.

Okres_______________________

Číslo žel. vozňa__________ Nakladacia stanica_

Odosielateľ ošípaných: meno a priezvisko_________________________________

Bydlisko _______________________________________________________

Počet a prípadné osobitné poznávacie znamenia ošípaných ___________________

Vysvedčenie vydáva sa na základe osvedčenia o pôvode (dobytčieho pasu).

Týmto sa úradne zverolekársky potvrdzuje, že
1. hore bližšie popísané ošípané boly pri nakladaní úradne zverolekársky vyšetrené 

a nenašly sa na nich príznaky prenosných chorôb;
2. miesta pôvodu a ich oblasti v okruhu 15 km sú 40 dní bez slintačky a krivačky;
3. miesta pôvodu a ich oblasti v okruhu 10 km sú 40 dní bez moru a červienky 

ošípaných;
4. Slovensko je už rok bez hovädzieho moru.

V _________ ___________dňa__________________ 19____

(Dradná pečiatka.)

úradný zverolekár.
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Muster c)

Amtstierärztliches Ursprungs- und Gesundheitszeugnis 
für lebende Schweine.

Gültigkeitsdauer 5 Tage.

Bezirk_____________________

Waggon Nr_________________ Verladestation _________________________

Versender der Schweine: Name und Vorname_____________________________

Wohnort_______________________

Anzahl und etwaige besondere Kennzeichen der Schweine---------------------------------

Das Zeugnis wird auf Grund der Ursprungszeugnisse (Viehpässe) ausgestellt.

Es wird hierdurch amtstierärztlich bescheinigt, dass
1. die oben näher beschriebenen Schweine bei der Verladung amtstierärztlich 

untersucht und frei von Erscheinungen übertragbarer Krankheiten befun
den worden sind;

2. die Herkunftsorte und der Umkreis von 15 km um die Herkunftsorte seit 
40 Tagen frei von Maul- und Klauenseuche sind;

3. die Herkunftsorte und der Umkreis von 10 km um die Herkunftsorte seit 
40 Tagen frei von Schweinepest und Schweineseuche sind;

4. die Slowakei seit einem Jahr frei von Rinderpest ist.

____________________________ den___________________  19___

(Dienstsiegel.)

Amtstierarzt.
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Vzor d).

Osvedčenie o pôvode a zdravotné vysvedčenie na dovoz 
hydiny.

Platné 10 dni.

Týmto sa úradne-zverolekársky potvrdzuje, že živá hydina, a to______  

sliepok,1)_____kačiek,‘)_____ husi,1) _____ moriek,1) v majetku __________ 

z_________________ a určená pre__________________  v____________

____________, naložená v žel. vozni č. __________v___________________  

klietkach1), v_______debnách1), bola vyšetrená a zistené bolo, že nie je podozrivá

Hydina pochodí zo Slovenska.

Obec Okres..______________ ____________

Obec pôvodu tejto hydiny bola v posledných 14 dňoch pred odoslaním bez 
nákazlivých nemoci hydiny.

Miesto určenia_______________

Dátum ________________________

(Úradná pečiatka.)

úradný zverolekár.

'i Co sa nehodí, prečiarknuť.
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Muster d)

Ursprungs- und Gesundheitszeugnis für die Einfuhr von Geflügel.

Gültigkeitsdauer 10 Tage.

Es wird hiermit amtstierärztlich bescheinigt) dass das lebende Geflügel, und 

zwar________ Hühner,1) ________ Enten,1) ________ Gänse,1) ________ Trut

hühner,1) Eigentum des______________________ aus ---------------------------------

und bestimmt für ________________________  in---------------------------------------

verladen in Waggon Nr------------------------ in_____ Käfigen,1) in------------- Kisten,*)
untersucht und unverdächtig befunden worden ist.

Das Geflügel stammt aus der Slowakei.

Gemeinde________________________  Bezirk------------------------------------------

Die Ursprungsgemeinde dieses Geflügels war seit den letzten 14 Tagen vor 
der Versendung frei von ansteckenden Geflügelkrankheiten.

Bestimmungsort _____________________________

Datum______________________

(Dienstsiegel.)

Amtstierarzt.

1) Nichtzutreffendes ist zu streichen.
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Vzor e).

Osvedčenie o pôvode a zdravotné vysvedčenie na vývoz úplne pre- 
solcných čriev1) — koží').

Týmto sa úradne-zverolekársky potvrdzuje, že zásielka“)----------------------------

v majetku____________________ z________________v žel. vozni č.______

v celkovej váhe_________kg, označená______________________ , určená pre

..... ......... .......... ..  v_____________je slovenského pôvodu (obec__________

okres__________________ ), a že pochodí zo zdravých zvierat,

zabitých vo verejnom, úradne-zverolekársky dozeranom bitúnku v____________  

____________________________ , ktoré boly pred zabitím a po ňom úradne 

zverolekársky vyšetrené, pri čom sa zistilo, že neboly nemocné.

Dátum ________________________________________

(Úradná pečiatka.)

úradný zverolekár.

9 čo ca nehodí, prečiarknu!.
9 OnaCeoie tovaru.
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Muster e)

Ursprungs- und Gesundheitszeugnis 
für die Ausfuhr von völlig durchgesalzenen Därmen') — Häuten').

Es wird hierdurch amtstierärztlich bescheinigt, dass die Sendung2}_______

des _____________________________aus _______ ____________________

im Waggon Nr__________ zusammen im Gewicht____________  kg mit Zeichen

_______________________bestimmt für________________________________  

in_______________________ slowakischer Herkunft ist (Gemeinde____________

___________________________ Bezirk ______________________________ ) 

und von gesunden Tieren stammt, die in dem öffentlichen, unter ständiger tier

ärztlicher Aufsicht stehenden Schlachthaus zu ___________________________  

geschlachtet, vor und nach der Schlachtung tierärztlich untersucht und nicht krank 

befunden worden sind.

Datum______________________________________

' (Dienstsiegel.)

Amtstierarzt.

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen 
3) Bezeichnung der Ware.
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Vzor í).

Úradné zverolekárske vysvedčenie na vývoz nespracovanej vlny.
Platné 10 dní.

Týmto sa úradne-zverolekársky svedčí, že nižšie uvedená, pre dovoz do Ne
mecka určená zásielka___________ kg nespracovanej slovenskej vlny, pochodí
z miest, v ktorých samotných, ako aj v ich okruhu 25 km, za posledných 40 dní 
neboly rozšírené ovčie kiahne.

Majiteľ__________________________________ z.

určené pre _____________________________ v.

Miesto ___________________________

Dátum ______________ ____________

(Úradná pečiatka.)

úradný zverolekár.
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Muster I)

Amtstierärztliche Bescheinigung für die Ausfuhr 
von unbearbeiteter Wolle

Gültigkeitsdauer 10 Tage.

Es wird hierdurch amtstierärztlich bescheinigt, dass die nachstehend auf- 
geführte zur Einfuhr nach Deutschland bestimmte Sendung von --------------------kg
unbearbeiteter slowakischer Wolle aus Orten stammt, in denen und in deren Um
kreis von 25 km Schafpocken innnerhalb der letzten 40 Tage nicht geherrscht 
haben.

Besitzer________________________ „.aus

bestimmt für______________________ in .

Ort ____________________________

Datum_______________________ __________ ____

(Dienstsiegel.)

Amtstierarzt.
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Záverečný protokol
Pn dnešnom podpísaní obchodnej smlu

vy medzi Slovenskou republikou a Nemec
kou ríšou podpísaní splnomocnenci do
hodli sa na týchto ustanoveniach:

K článku 1

Článkom 1 zostávajú nedotknuté paso
vé predpisy, ktoré smluvné strany vydaly 
alebo v budúcnosti vydajú všeobecne o 
zamestnávam zahraničných robotníkov a 
zamestnancov.

K článku 3
Ustanovenia tohto článku použijú sa 

primerane na právnické osoby a na spo
ločnosti, označené v článku 4.

Smluvné strany sa zaväzujú uzavrieť 
smluvy o odstránení dvojitého zdanenia 
a o poskytovaní právnej pomoci vo ve
ciach vymerania a vymáhania daní a vy- 
menit si čo najskoršie návrhy na tieto 
smluvy.

K článku 6

Ustanovenia článku 6 nevzťahujú sa na 
prípady, uvedené nižšie pod a) až f). V 
týchto prípadoch môžu sa vydávať zákazy 
na dovoz, nakoľko budú použité na vše
tky krajiny alebo na také, v ktorých sú 
dané rovnaké predpoklady:

a) so zreteľom na verejnú bezpečnosť;

b) so zreteľom na verejné zdravie ale
bo na ochranu zvierat a rastlín proti ne
mociam a škodcom, ako aj na ochranu 
rastlín proti odrodeniu sa a vyhynutiu;

c) so zreteľom na zbrane, strelivo a 
vojenské náradie a za mimoriadnych okol
ností na iné vojenské potreby;

d) so zreteľom na tovar, ktorý je alebo 
bude na území jednej smluvnej strany 
predmetom štátneho monopolu, dalej cie
ľom vykonávania všetkých iných zákazov 
alebo obmedzení pre cudzí tovar, ktoré zá
kazy alebo obmedzenia boly alebo budú vo 
vnútrozemí stanovené vnútorným zákono-

Schlussprotokoll
Bei der am heutigen Tage erfolgten 

Unterzeichnung des Handelsvertrages 
zwischen der Slowakischen Republik und 
dem Deutschen Reiche sind die unter
zeichneten Bevollmächtigten über folgen
de Bestimmungen übereingekommen:

Z n Artikel 1
Unberührt durch Artikel 1 bleiben die 

passrechtlichen Vorschriften, die von den 
vertragschliessenden Teilen allgemein 
über die Beschäftigung ausländischer Ar
beiter und Angestellter erlassen sind oder 
künftig erlassen werden.

Zu Artikel 3
Die Bestimmungen dieses Artikels fin

den auf juristische Personen und die in 
Artikel 4 bezeichneten Gesellschaften ent
sprechende Anwendung.

Die vertragschliessenden Teile ver
pflichten sich, Verträge über die Beseiti
gung von Doppelbesteuerungen und die 
Gewährung von Rechtshilfe in Steuerver- 
anlagungs- und Steuerbeitreibungssachen 
abzuschliessen und Entwürfe zu diesen 
Verträgen sobald als möglich auszutau
schen.

Zu Artikel 6
Die Bestimmungen des Artikels 6 be

ziehen sich nicht auf die nachstehend 
unter a) bis f) angeführten Fälle. In die
sen Fällen können Einfuhrverbote erlas
sen werden, soweit sie auf alle Länder 
oder auf die Länder angewendet werden, 
bei denen die gleichen Voraussetzungen 
gegeben sind:
a) aus Rücksicht auf die öffentliche- Si

cherheit;
b) aus Rücksicht auf die öffentliche Ge

sundheit oder zum Schutze von Tieren 
und Pflanzen gegen Krankheiten und 
Schädlinge sowie von Pflanzen gegen 
Entartung und Aussterben;

c) in Beziehung auf Waffen, Munition und 
Kriegsgerät und unter ausserordentli
chen Umständen auf anderen Kriegs
bedarf;

d) in Beziehung auf Waren, die im Gebiet 
eines der vertragschliessenden Teile 
den Gegenstand eines Staatsmonopols 
bilden oder bilden werden, ferner zu 
dem Zweck, für fremde Waren alle an
deren Verbote oder Beschränkungen 
durchzuführen, die durch die innere
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darstvom pre výrobu, odbyt, dopravu ale
bo spotrebu rovnakého domáceho tovaru;

e) so zreteľom na ochranu umeleckého, 
historického a archeologického národného 
majetku;

f) so zreteľom na zlato, striebro, mince, 
papierové peniaze a cenné papiere.

Gesetzgebung für die Erzeugung, den 
Vertrieb, die Beförderung oder den 
Verbrauch gleichartiger, einheimischer 
Waren im Inland festgesetzt sind oder 
festgesetzt werden;

e) aus Rücksicht auf den Schutz des 
künstlerischen, historischen und ar
chäologischen Nationalbesitzes;

f) in Beziehung auf Gold, Silber, Münzen, 
Papiergeld und Wertpapiere.

K článku 12
Dozornými poriadkami, spomenutý

mi v odseku 1 tohto článku majú sa 
rozumieť aj všetky poriadky, určené na 
zabezpečenie vybrania prípadných dlžných 
dávok.

Je dohodnuté, že s obalmi, ktoré došly 
s tovarom, bude sa zaobchádzať pri do
voze podľa colných predpisov každej 
smluvnej strany.

K článku 23
Pri prerokovaní ktorýchkoľvek osobit

ných úsekov môžu vládne výbory pribrať 
znalcov pre jednotlivé otázky. Vládne vý
bory vyhradzujú si zvlášť možnosť v páde 
potreby sostaviť smiešané výbory, ktoré 
majú prerokovať hospodárske otázky, tý
kajúce sa obidvoch štátov. Týmto výborom 
majú prináležať znalci vymenovaní každou 
z oboch vlád, a to podľa možnosti z kru
hov výrobných a obchodných. Výbory 
môžu utvoriť, so súhlasom vládnych vý
borov, podvýbory. Na porady smiešaných 
výborov môže každá z oboch vlád vyslať 
zástupcov ako pozorovateľov. Oba pred
sedovia výborov upovedomia jeden dru
hého z prípadu na prípad o čase a mieste 
zasadnutia.

K prílohe A.

K poL čís. ex 626;
Colné odbavenie tovaru, spadajúceho 

pod toto číslo, pre voľný obchod na ne
meckom colnom území pri smluvných col
ných sadzbách a smluvných colných pri
rážkach, je možné len pri dvoch, v dohode 
s oboma vládami určených colných úra
doch, alebo bez obmedzenia na určité colné 
úrady pri predložení kontigentných osved-

Zu Artikel 12
Unter dem im Absatz 1 dieses Artikels 

erwähnten Aufsichtsmassnahmen sind auch 
alle Massnahmen zu verstehen, die be
stimmt sind, die Erhebung der gegebe
nenfalls geschuldeten Abgaben zu sichern.

Es besteht Einverständnis darüber, 
dass die Umschliessungen, die mit Waren 
eingehen, bei der Einfuhr nach den Zoll
vorschriften jedes der vertragschliessen
den Teile behandelt werden.

Zu Artikel 23
Es steht den Regierungsausschüssen 

frei, bei Behandlung irgendwelcher Son
dergebiete Sachverständige für die einzel
nen Fragen heranzuziehen. Insbesondere 
behalten die Regierungsausschüsse sich 
vor, im Bedarfsfälle gemischte Ausschüsse 
einzusetzen, die über beide Länder be
rührende wirtschafliche Fragen beraten 
sollen. Diesen Auschüssen sollen von je
der Regierung ernannte Sachverständige, 
und zwar nach Möglichkeit aus Kreisen 
der Erzeuger und des Handels, angehören. 
Die Ausschüsse können im Einvernehmen 
mit den Regierungsausschüssen Unteraus
schüsse bilden. Zu den Beratungen der 
gemischter Ausschüsse kann jede Regie
rung Vertreter als Beobachter entsenden. 
Die beiden Vorsitzenden der Ausschüsse 
werden sich von Fall zu Fall über Ta
gungszeit und Tagungsort verständigen.

Zu Anlage A.

Zu T. Nr. aus 626:
Die Abfertigung der unter diese Num

mer fallenden Waren zum freien Verkehr 
des deutschen Zollgebiets zu den Ver
tragszollsätzen und dem Vertragszollzu
schlag ist nur zulässig, entweder bei zwei 
im Einvernehmen beider Regierungen zu 
bestimmenden Zollstellen oder ohne Be
schränkung auf bestimmte Zollstellen bei 
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čeni, vystavených alebo potvrdených nie
ktorým nemeckým colným úradom.

Slovenská vláda oznámi vláde nemec
kej, ktorú úpravu si zvoli.

Obidve vlády upovedomia sa o nemec
kých colných úradoch, ako aj o úradoch, 
ktoré udeľujú konlingentné osvedčenie a 
o postupe, ktorý sa má zachovať.

K pri lohe B.
K pol ČÍS. 64 a 65:

Na plemenných býkov a na plemenné 
kravy simmenthalskej rasy a na hnedú 
rasu rakúskeho pôvodu a príchodu použijú 
sa na čas účinnosti ustanovení obchodnej 
smluvy medzi bývalou Česko-Slovenskou 
republikou a Švajčiarskom, uzavretej 16. 
februára 1927, smluvné sadzby, stanovené 
v tejto smluve, a to 180 Kč (teraz Ks) za 
kus.

Plemenný dobytok uvedených rás má 
sa odbavovať pri dovoze za colných vý
hod, ak dovozca predloží colnému úradu 
predpísané osvedčenie príslušnej Sloven
skej poľnohospodárskej rady, potvrdené 
nálezom slovenského úradného, na dovoz 
dozerajúceho zverolekára, o tom, že v sú
hlase s údajmi dobytčieho pasu ide o do
voz plemenného dobytka v osvedčení 
uvedených rás.

K pol čís. 64 až 67:

Plemenný dobytok pinzgauskej rasy 
má sa pri dovoze odbavovať za colných 
výhod, ak dovozca predloží colnému úradu 
predpísané osvedčenie príslušnej Sloven
skej poľnohospodárskej rady, potvrdené 
nálezom slovenského úradného, na dovoz 
dozerajúceho zverolekára, o tom, že v sú
hlase s údajmi dobvtčieho pasu ide o do
voz plemenného dobytka pinzgauskej rasy.

K pol čis. 200 d, 233 d, 252 d a 258 d:

Je dohodnuté, že v smluvnom stýku 
pri vyclievaní stávkového a pleteného to
varu, osobitne nemenovaného, vyššie ozna
čených položiek colného sadzobníka, majú 

Vorlegung von Kontingentsbescheinigun- 
gen, die von einer deutschen Zollsielle 
ausgestellt oder bestätigt sind.

Die Slowakische Regierung wird der 
Deutschen Regierung mitteilen, welche 
Regelung sie wählt.

Die beiden Regierungen werden sich 
über die deutschen Zollstellen sowie über 
die Stellen, die Kontingentsbescheinigung
gen erteilen, und über das zu beobachten
de Verfahren verständigen.

Zu Anlage B.
Zu T. Nrn. 64 und 65:

Für Zuchtstiere und Zuchtkühe dei 
Simmenthaler Rasse und Braunviehrasse 
österreichischen Ursprungs und österrei
chischer Herkunft finden für die Zeit der 
Anwendung der Bestimmungen des am 16. 
Februar 1927 zwischen der früheren 
Tschechoslowakischen Republik und der 
Schweiz abgeschlossenen Handelsvertrags 
die in diesem Vertrag festgesetzten Ver
tragsätze von 180 Kč (jetzt Ks) per Stück 
Anwendung.

Das Zuchtvieh der angeführten Rassen 
wird bei der Einfuhr mit Zollbegünstigung 
abgefertigt, wenn der Einführende die vor
geschriebene Bescheinigung des zuständi
gen slowakischen Bodenkulturrats, bestä
tigt durch den Befund des die Einfuhr be
handelnden slowakischen Amtstierarztes, 
dem Zollamt vorlegt, dass es sich in 
Uebereinstimmung mit den Angaben des 
Viehpasses um die Einfuhr von Zuchtvieh 
der in der Bescheinigung angeführten'Ras
sen handelt.

Zn T. Nrn. 64 bis 67:
Zuchtvieh der Pinzgauer Rasse wird 

bei der Einfuhr mit Zollbegünstigung dann 
abgefertigt, wenn der Einführende die 
vorgeschriebene Bescheinigung des zu
ständigen slowakischen Bodenkulturrats, 
bestätigt durch den Befund des die Ein
fuhr behandelnden slowakischen Amtstier
arztes, dem Zollamt vorlegt, dass es sich 
in Übereinstimmung mit den Angaben des 
Viehpasses um die Einfuhr von Zuchtvieh 
der Pinzgauer Rasse handelt.

Zu T. Pos. 200 d, 233 d, 252 d und 258 d:
Es besteht Einverständnis, dass im ver

tragsmässigen Verkehr bei der Verzollung 
von Wirk- und Strickwaren, nicht be
sonders benannte, der obenbezeichneten 
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sa použiť smluvné colné sadzby aj vtedy, 
ked ide o pristrihnutý a šitý tovar.

K pol. čís. 229 b a k poL čis. 274:
Alpské lodeny sú hladké nevzorkova- 

né, jednofarbisté (v kuse alebo vo vlne 
farbené) alebo viacfarebné (len miešanej 
farby) tkaniny z priadze z mykanej ovčej 
vlny, ktoré sú väčšmi alebo menej splstené 
(valkované) a majú hladkú alebo zdrsnenú 
(lodeny z velblúdej srsti) lícnu stranu.

Slovenská vláda vyslovuje ochotu, pre 
prípad takého sníženia colnej sadzby na 
vlnené tkaniny tejto položky, ktoré by 
presahovalo mieru úľav, poskytnutých na 
alpské lodeny, použit tie isté výhody aj 
na alpské lodeny.

Odbavovaním alpských lodenov a z 
nich zhotovenej konfekcie zmocňuje sa 
colný úrad v Bratislave.

K poL čís. 274:
Ľahkou ženskou, dievčenskou a det

skou konfekciou sa rozumejú: lahké šaty, 
blúzy, sukne, župany, pyjamá, zástery, 
ranné kabátiky (kabátiky na česanie). Za 
(ažkú ženskú konfekciu pokladajú sa: žen
ské a dievčenské plášte, kostýmy, kabáty 
(saká) a kostýmové sukne.

K pol*  čís. 274 a k všeobecným poznám
kam k tarifným triedam XXII až XXVI:

Slovenská vláda si vyhradzuje právo, 
pre prípad, že by teraz platné colné sadz
by položky čís. 274 a horeuvedených vše
obecných poznámok, v smysle poznámky 
k pol. čís. 274, a obsažené) vo vládnom na
riadení býv. Česko-Slovenskej republiky 
z 10. júna 1933 Sb. z. a n., č. 96, k vše
obecným poznámkam k tarifným triedam 
XXII až XXVI, premenené boly na váhové 
clá, podobne stanoviť váhové clá na miesto 
colných sadzieb dohodnutých v tejto smlu
ve, ktoré sa majú vypočítať s colnou pri
rážkou, pričom, nakoľko možno zachová 
sa doterajšie zaťaženie s osobitným zrete
ľom na doterajšie priemerné colné zaťaže
nie najdôležitejších tovarov, ktoré pri- 

Nummern des Zolltarifs, die vertragsmäs
sigen Zollsätze auch dann zur Anwendung 
kommen, wenn es sich um zugeschniltene 
und genähte Waren handelt.

Zu T. Pos. 229 b und zu T. Nr. 274:
Alpenländische Loden sind glatte, nicht 

gemusterte, einfarbige (stück- oder woll
farbige) oder mehrfarbige (nur mellierte) 
Gewebe aus Schafwollstreichgarnen, wel
che mehr oder weniger stark verfilzt (ge
walkt) sind und eine glatte oder aufge
rauhte (Kamelharioden) Vorderseite ha
ben.

Die Slowakische Regierung erklärt sich 
bereit, für den Fall einer über das Aus
mass der für alpenländische Loden zuge
standenen Ermässigung hinausgehenden 
Herabsetzung des Zollsatzes für wollene 
Webwaren dieser Position dieselbe Be
günstigung auch auf alpenländische Loden 
zur Anwendung zu bringen.

Zur Abfertigung von alpenländischen 
Loden und der daraus hergestellten Kon
fektion wird das Zollamt in Pressburg er
mächtigt.

Zu T. Nr. 274:
Unter leichter Damen- Mädchen- und 

Kinderkonfektion sind zu verstehen: leich
te Kleider, Blusen, Röcke, Schlafröcke, 
Pyjamas, Schürzen, Morgenjacken (Frisier
jacken). Als schwere Damenkonfektion 
werden Damen- und Mädchenmäntel, Ko
stüme, Jacken (Sakkos) und Kostümröcke 
betrachtet.

Zu T. Nr. 274 und zu den allgemeinen 
Anmerkungen zu den T. KL. XXII bis

XXVI:
Die Slowakische Regierung behält sich 

für den Fall, dass die gegenwärtig gelten
den Zollsätze der T. Nr. 274 und der 
obengenannten allgemeinen Anmerkungen 
im Sinne der in der Regierungsverordnung 
der früheren Tschechoslowakischen Repu
blik vom 10. Juni 1933, S. d. G. u. V. Nr. 
96, enthaltenen Anmerkung zu T. Nr. 274 
und zu den allgemeinen Anmerkungen zu 
den T. Kl. XXII bis XXVI auf Gewicht
zölle abgeändert werden sollten, das 
Recht vor, gleichfalls an Stelle der in 
diesem Abkommen vereinbarten, mit Zoll
zuschlag zu errechnenden Zollsätze Ge
wichtszölle festzuselzen, wobei tunlichst 
die bisherigen Zollbelastung unter beson-
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chádzajú do úvahy v jednotlivých taríf- derer Berücksichtigung der bisherigen 
ných položkách pre dovoz z Nemeckej durchschnittlichen Zollbelastung der wich- 
riše. ligsten in den einzelnen Tarifpositionen

für die Einfuhr aus dem Deutschen Reich 
in Betracht kommenden Waren beibehal-

K pol. cis. 298, 299 a 300:
Pri vyclievani etiket nepokladá sa or

namentálne zarámovanie za obraz.

K pol. čis. 298 a 300:

Je dohodnuté, že tlačivá nemeckej po
štovej sporilelne, a to složenky, šekové 
sošity, celkové šekové soznamy, platobné 
poukážky a dobropisné poukážky, odba
vujú sa pri dovoze na Slovensko podľa 
pol. č. 647 bezcolne.

K poL čís. 300:
1. Na zobrazenie a emblemy, ktoré sú 

iba priemyselnými ochrannými známkami, 
dalej na linajkované okrasy a orámovania, 
neberie sa zreteľ pri vyclievani, ak sa na
chodia iba na bezprostredných obaloch, 
obálkach alebo schránkach papierového 
tovaru.

2. Vlisovanie žliabkov na albumových 
vložkách cieľom uľahčenia listovania, prí
padne dierkovania na týchto listoch, umož
ňujúce ich spájanie, ako aj vrezávanie zá
rezov na vkladanie karát, nevylučuje vy- 
clievanie podľa pol, čís. 300a).

3. Pri vyclievani vzorkových obálok 
neberie sa zreteľ na uzávierkové dierky.

4. Monolypový papier v kotúčoch, na; 
pozdlžných okrajoch jednoducho perforo
vaný, spadá podľa vysvetliviek, k sloven
skému colnému sadzobníku, pod pol. čis. 
300a).

5. Pri albumoch, väzbových doskách 
na tieto a pri písacích podložkách neberie 
sa zreteľ pri tarilovani na rožky a chrbáty 
z kože a z tkanín.

6. Hotové albumy s koženou väzbou 
vyclievajú sá podľa pol. čís. 300c).

7, Väzbové dosky ma albumy, obtiahnu
tá napodobeninami kože (pegamoid, gra- 
biol, granitol atd.), vyclievajú sa podľa 
pol. čis. 300c).

ten wird.

Zu den T. Nrn. 298, 299 und 300:
Bei der Verzollung von Etiketten wird 

eine ornamentale Umrahmung nicht als 
Abbildung angesehen.

Zu T. Nrn. 298 und 300:
Es besteht Uebereinstimmung darüber, 

dass Drucksorten der deutschen Postspar
kassenämter und zwar Erlagscheine, 
Scheckhefte, Gesamtscheckverzeichnisse, 
Zahlungsanweisungen und Gutschriftan
weisungen bei der Einfuhr in die Slowa
kei nach T. Nr. 647 zollfrei abgefertigt 
werden.

Zu T. Nr. 300:
• 1. Bildliche Darstellungen und Emble

me, welche lediglich gewerbliche Schutz
marken sind, ferner Verzierungen durch 
Linien, Umrahmungen bleiben bei der 
Verzollung äusser Betracht, wenn sie le
diglich auf den unmittelbaren Umschlägen, 
Umhüllungen oder Behältnissen von Pa
pierwaren vorkommen.

2, Das Einpressen von Rillen zum 
Zwecke des leichteren Umblättems auf 
Einlageblättern zu Albums, das Vorkom
men von Lochungen auf solchen Blättern 
zur Ermöglichung ihrer Zusammenfassung 
und von Schlitzen zum Einstecken von 
Karten, schliessen die Verzollung nach T. 
Pos. 300 a) nicht aus.

3. Bei der Verzollung von Muster
kuverts bleiben die Verschlusslöcher äus
ser Betracht.

4. Monotypepapier in Rollen, an den 
Längskanten einfach perforiert, fällt nach 
den Erläuterungen zum slowakischen Zoll
tarif unter T. Pos. 300 a).

5. Bei Albums, Einbanddeckeln für 
dieselben und Schreibunterlagen bleiben 
die Ecken und Rücken aus Leder oder 
Geweben bei der Tarifierung äusser Be
tracht.

6. Fertige Albums mit Lederdeckeln 
werden nach T. Pos. 300 c) verzollt.

7. Einbanddeckel für Albums mit Le
derimitationen (Pegamoid, Grabiol, Gra
nitol usw.) überzogen, werden nach T. 
Nr. 300 c) verzollt.
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K pol, čís, 300 b:
Papierom, upraveným na výrobu ma

tríc pre rozmnožovacie prístroje, rozumie 
sa papier, spomenutý v odseku 2. vysvet
livky 1 k pol. čís. 293.

K pol. čís. 312:
Utesňovacími platňami z kaučuku s 

primiešaním asbestu rozumejú sa pravo
uhlé platne väčších rozmerov, používané 
na výrobu vysokotlakových utesnení.

K poL čís. 351:
Platne, zhotovené sglejením furnierov 

(platne z vrstveného dreva), vyclievajú sa 
podľa pol. čís. 351.

K pol, čís, 354:
Pri vyclievaní palíc neberie sa zreteľ 

na spojenie s obručou z jemného mate
riálu, tvoriacou koniec palice.

K poL čís, 356, 358 a 359:
Škatuľkami rozumejú sa nielen škatuľ

ky na balenie čokolády a cukroviniek, ale 
aj schránky podobného druhu na balenie a 
úschovu iných predmetov.

Pri vyclievaní škatuliek neberie sa zre
teľ na farbisté, v bronze, striebre alebo 
v zlate spravené, vpálené alebo vlisované 
firemné, tovarové alebo akostné označe
nie, na továrne značky a pod., aj keď sú 
ornamentované.

K pcl, čís, 359:
Palice k lyžiam, obtiahnutá celuloidom, 

požívajú smluvných colných sadzieb aj vte
dy, ked sú opatrené koženými slučkami.

K pol. čís. 388 b;
Smluvná colná sadzba má sa použií 

i v tom prípade, ked sú zrkadlové reflek
tory zabalené v osobitnej schránke, pokiaľ 
došly v tej istej zásielke, ako k nim pa
triace kostry.

K pol. čís. 400 a:
Smluvnou sadzbou 6 Ks za 100 kg vy

clievajú sa stavebné platne a telesá (he-

Zu T, Pos. 300 b:
Unter Papier, vorgerichtet zur Herstel

lung von Matrizen für Vervielfältigungs
apparate, ist das in Absatz 2 der 1. Erläu
terung zu T. Nr. 293 erwähnte Papier zu 
verstehen.

Zu T, Nr, 312:
Unter Dichtungsplatten aus Kautschuk 

mit Beimengung von Asbest sind recht
eckige Platten grösserer Dimensionen zu 
verstehen, welche zur Herstellung von 
Hochdruckdichtungen verwendet werden.

Zu T, Nr, 351:
Durch Zusammenleimen von Furnieren 

hergestellte Platten (Sperrholzplatten) 
werden nach T. Nr. 351 verzollt.

Zu T, Nr, 354:
Bei der Verzollung der Stöcke bleibt 

die Verbindung mit einer das untere Ende 
des Stockes bildenden Zwinge aus feinen 
Materialien äusser Betracht.

Zu T, Nrn, 356, 358 und 359;
Unter Schachteln sind nicht nur solche 

zur Verpackung von Schokolade- und 
Zuckerwaren, sondern auch derartige Be
hältnisse zur Verpackung -oder Aufbe
wahrung anderer Gegenstände zu verste
hen.

Farbige, auch in Bronze, Silber oder 
Gold ausgeführte, eingebrannte oder ein
gepresste Firmen-, Waren- oder Quali
tätsbezeichnungen, Fabriksmarken u. dgl., 
auch ornamentiert, bleiben bei der Ver
zollung von Schachteln äusser Betracht.

Zu T, Nr. 359:
Skistöcke, mit Zelluloid überzogen, 

geniessen den vereinbarten Vertragszoll
satz auch dann, wenn sie mit Lederechlin- 
gen versehen sind.

Zu T. Pos. 388 b:
Der vereinbarte Vertragszollsatz ist 

auch in dem Falle anzuwenden, wenn die 
Spiegelreflektoren in einer separaten Um
schliessung verpackt sind, insoweit sie in 
einer und derselben Sendung wie die da
zugehörigen Gestelle eingehen.

Zu T. Pos. 400 a:
Zum Vertragszollsatz von 6 Ks für 100 

kg werden Bauplatten und - körper 
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raklilové platne a telesá), zhotovené po
užitím stružlín alebo iných rastlinných 
vláknin, nakoľko obsahujú vyše 50 váho
vých percient malty z magnezitového (so- 
relového) cementu.

K poL čís. 431:

1. Pri vyclievaní železných a oceľových 
prútov neberie sa zreteľ na obyčajné vy
rovnávanie, ktoré nezanecháva na povrchu 
stopy nejakého opracovania.

2. V smluvnom styku vyclievajú sa vi
nuté oceľové prúty na výrobu uhlových 
špirálových vrtákov, ako aj oceľové prúty 
s vyčnievajúcou špirálou na výrobu hadi- 
cových vrtákov, podľa pol. čís. 431b.

K poL čís. 432:

Plochým železom na čepele rozumie 
sa k prostriedku alebo k jednej pozdĺžnej 
strane zvoľna hrubnúce ploché železo.

K poL čís. 433:

Je dohodnuté, že debnové obruče, vy
kazujúce vruby alebo žliabky, vzniklé pri 
vysekávaní dier, nepokladajú sa za dessi- 
nované.

K poL čís. 439:

Zvonkajší priemer dutej ocele v prú
toch na výrobu dutých vrtákov činí 18 až 
35 mm, pričom svetlosť diery nesmie 
presahovať 35% zvonkajšieho priemeru. 
Prierez týchto prútov môže byť okrúhly, 
šesť- alebo osemhranný.

K pol. čís. 445:

1. Prosté vytlačenie alebo vyrezanie 
firemného mena alebo ochrannej známky 
a pod. na uzáverové plomby, nepokladá 
sa za zdobenie tlačou alebo za dessino- 
vanie.

2. Pri petrolejových pieckach a vari
čoch dessinované firemné štítky alebo li
sované, jednoduché, len k vystuženiu slú
žiace linaje, ktoré netvoria ornamentov, 
nevylučujú vyclenie podľa pol. čís. 445 c).

3. Chrómniklová oceľ je oceľová slia- 
tina, obsahujúca vyše 50% železa a naj-

(Heraklitplatten, Heraklitkörper), welche 
mit Verwendung von Holzspänen oder 
anderen vegetabilischen Faserstoffen her- 
gestellt sind, sofern sie über 50 Gewichts
prozent Magnesitzementmörtel (Sorel
zementmörtel) enthalten, verzollt.

Zu T. Nr. 431:
1. Das blosse Geraderichten, das keine 

Spuren einer Bearbeitung an der Ober
fläche zurücklässt, bleibt bei der Verzol
lung von Eisen- und Stahlstäben äusser 
Betracht.

2. Im vertragsmässigen Verkehre wer
den gewundene Stahlstäbe zur Erzeugung 
von Kohlenspiralbohrern sowie Stahlstäbe 
mit hervorragender Spirale zur Erzeugung 
von Schlangenbohrern nach T. Pos. 431 b) 
verzollt.

Zu T. Nr. 342:
Als Flacheisen für Messerklingen ist 

ein gegen die Mitte oder eine Längsseite 
allmählich verdicktes Flacheisen zu ver
stehen.

Zu T. Nr. 433:
Es besteht Uebereinstimmung darüber, 

dass Kistenreifen, welche beim Stanzen 
der Löcher entstandene Kerbungen oder 
Riefen aufweisen, nicht als dessiniert be
trachtet werden.

Zu T. Nr. 439:
Der äussere Durchmesser des Hohl

stahles in Stäben zur Herstellung von 
Hohlbohrern beträgt 18—35 mm, wobei 
die Lochweite 35 von Hundert des äus
seren Durchmessers nicht übersteigen da-f. 
Der Querschnitt dieser Stäbe kann rund, 
sechs- oder achtkantig sein.

Zu T. Nr. 445:
1. Das blosse Aufdrucken oder Auf

stanzen des Firmennamens oder einer 
Schutzmarke u. dgl. auf Verschlussolom- 
ben ist nicht als Bedrucken oder Dessi
nierung anzusehen.

2. Bei Pelroleumöfen- und kochern 
steht das Vorkommen von dessinierten 
Firmenschildern oder von gepressten ein
fachen, nur zur Versteifung dienenden Li
nien, die keine Ornamente bilden, der 
Verzollung nach T. Pos. 445 c) nicht ent
gegen.

3. Chromnickelstahl ist eine Stahllegie
rung, die mehr als 50% Eisen und min-
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menej 10% chrómu a 8% niklu. Tovar 
z chromniklovej ocele vyclieva sa podľa 
smluvných sadzieb len vtedy, ak je kaž
dá zásielka sprevádzaná osvedčením, vy
staveným výrobnou firmou podľa prilože
ného vzoru a). Právo slovenských úradov 
preskúmat v ňom obsažené údaje, zostáva 
nedotknuté.

K poL čís. 445 a 517:
Za doplnkové časti petrolejových pecí 

a varičov pokladajú sa platne na varenie, 
rúry na pečenie, grilovače, vložky na kú
renie, na hladenie a pod., nie však také 
vložky a príložky, ktoré majú povahu sa
mostatných zariadení alebo prístrojov 
(ako na pr. stroje na praženie kávy).

Žiarovými lampami a lampášmi roz
umejú sa také, ktoré sú zariadené na 
žiaľne telesá z textilných látok.

Pri vyclievani žiarových lámp a lam
pášov neberie sa zreteľ na tesnenie aké
hokoľvek druhu, takisto ani na manometre 
v pevnom spojení, ďalej na žiarme teleso 
z textilných látok, pripevnené na horáku.

K poL čís. 445, 516 a 517:
Pri vyclievani armatúr, osvetľovacích 

telies každého druhu, peci a varičov na 
tekuté horľaviny, svarovacich prístrojov, 
rozprašovačov síry, vinohradníckych a 
ovocinárskych striekačiek, ako aj kúpeľ
ňových pecí ■neberie sa zreteľ na utesne
nie akéhokoľvek druhu.

K pol. čís. 454:
Pri murárskych lyžiciach spôsob upev

nenia rukoväfky nemá nijakého vplyvu na 
tarifovanie, či je spravené na vyhrnutej 
zadnej stene, alebo na krčku.

K pol, čís, 468:
V smluvnom styku vyclievajú sa ponik- 

lované cigaretové puzdrá a tabačnice 
sadzbou 1950 Ks za 100 kg.

K poL čís, 468 a 509:
Na pružné stužky do cigaretových pu

zdier a tabačníc neberie sa pri vyclievani 
zreteľ.

destens 10% Chrom und 8u/o Nickel ent
hält. Waren aus Chromnickelstahl werden 
zu den vereinbarten Zollsätzen nur dann 
verzollt, wenn jede Sendung mit einer 
durch die Erzeugerfirma nach dem an
liegende Muster a) ausgestellten Beschei
nigung begleitet ist. Das Recht der slo
wakischen Behörden zur Ueberprüfung 
der darin enthaltenen Angaben bleibt un
berührt.

Zu den T. Nrn. 445 und 517:
Als Ergänzungsteile von Petroleum

öfen und -kochern sind Kochplatten, 
Bratröhre, Grillierer, Heizaufsätze, Bügel
aufsätze u. dgl., jedoch nicht solche Auf
sätze, die die Beschaffenheit von selb
ständigen Vorrichtungen oder Apparaten 
(wie z. B. Kaffeeröstmaschinen) besitzen, 
anzusehen.

Unter Glühlichtlampen und Glühlicht
laternen werden solche verstanden, die 
zum Leuchten mit Glühkörper aus Textil
stoffen eingerichtet sind.

Bei Glühlichtlampen und Glühlicht
laternen bleiben Dichtungen aller Art so
wie in fester Verbindung stehende Mano
meter, ferner je ein am Brenner befestig
ter Glühkörper aus Textilstoffen, bei der 
Verzollung äusser Betracht.

Zu den T. Nrn. 445, 516 und 517:
Bei Armaturen, • Beleuchtungskörper 

aller Art, Oefen und Kochern für flüssige 
Brennstoffe, Lötapparate, Schwefelver- 
stäubern, Weingarten- und Obstbaum
spritzen, sowie bei Badeöfen bleiben Dich
tungen aller Art bei der Verzollung äusser 
Betracht.

Zu T. Nr. 454:
Bei Maurerkellen hat die Art der Be

festigung des Griffes, sei es durch eine 
aufgebogene Rückwand oder durch einen 
Hals, keinen Einfluss auf die Tarifierung.

Zu T. Nr. 468:
Im vertragsmässigen Verkehr werden 

vernickelte Zigarettentabatiéren und Ta
bakdosen zum Zollsätze von 1950.— Ks 
für 100 kg abgefertigt.

Zu T. Nrn, 468 a 509:
Elastische Bändchen in den Zigaretten

tabatiéren und Tabakdosen bleiben bei der 
Verzollung äusser Betracht,
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K poL čís. 470 b:

Podlá pol, čís. 470b vyclieva sa aj 
tvrdená perová oceľ v hrúbke pod 0.5 
mm a v šírke 1.5 mm a menej, prichádza
júca vo sväzkoch alebo krúžkoch.

K pol. čís. 472:

Šikmé výrezy na šraubovanú hlavu ne
vylučujú odbavenie závesov podlá pol. 
čís. 472a.

K poL čís. 479 b:

Podľa smluvnej sadzby colnej, stano
venej na stroje na sekanie mäsa, vyclie
vajú sa aj ich čiastky, ktoré majú byť ta- 
rifované v tejto položke.

K poL čís. 479 e:

Stolné nože a vidličky, iné než 
z dhrómniklovej ocele, vyclievajú sa po
dlá smluvnej sadzby 1800 Ks za 100 kg 
len vtedy, ked je každá zásielka spre
vádzaná osvedčením, vystaveným výrob
nou firmou podlá priloženého vzoru b). 
Právo slovenských úradov preskúmať 
v ňom uvedené údaje, zostáva nedotknuté.

K poL čís, 483 c:

V smluvnej doprave vyclievajú sa gule, 
valce a ložiskové skrine podobným spôso
bom, ako gutové a valcové ložiská.

K poL čís. 484:

Pri vyclievani mazacích púmp a arma
túr neberie sa zreteľ na tesnenie akého
koľvek druhu.

Zu T. Pos. 470 b:
Nach der T. Pos. 470 b wird auch der 

in Bunden oder Ringen eingehende gehär
tete Federstahl in der Stärke unter 0.5 mm 
und in der Breite von 1.5 mm und darunter 
verzollt.

Zu T. Nr. 472:
Das Vorhandensein der abgeschrägten 

Ausnehmungen für einen Schraubenkopf 
schliesst die Abfertigung der Bänder nach 
T. Pos. 472 a nicht aus.

Zu T. Pos. 479 b:
Nach dem für Fleischackmaschinen 

festgesetzten Vertragszollsatz sind auch 
deren in dieser T. Pos. tarifierende Be
standteile zu verzollen.

Zu T. Pos, 479 e:
Tischmesser und Gabeln, andere als 

aus Chromnickelstahl, werden zum verein
barten Zollsatz von 1800.— Ks für ICO kg 
nur dann verzollt, wenn jede Sendung mit 
einer durch die Erzeugerfirma nach dem 
anliegenden Muster b) ausgestellten Be
scheinigung begleitet ist. Das Recht der 
slowakischen Behörden zur Ueberprüfung 
der darin enthalteneu Angaben bleibt un
berührt.

Zu T. Pos. 483 c:
Im vertragsmässigen Verkehr werden 

auch Lagerkugel, Lagerwalzen und Lager
kränze in gleicher Weise wie Kugeln- und 
Walzlager verzollt.

Zu T. Nr. 484;
Bei der Verzollung von Schmierpum

pen und Armaturen bleiben Dichtungen 
aller Art äusser Betracht.

K poL čis. 484, 516 a 517:

Armatúry sú výstrojné predmety 
k strojom, prístrojom a rúrovým vede
niam.

Pri vyclievani armatúr neberie sa zre
teľ na firemné, tovarové alebo akostné 
značky, továrne známky alebo na návody 
na použitie a pod. každého druhu.

K pol. čís, 490:
Pri liatych niklových anódach nabrú

senie na niektorých miestach, cieľom

Zu den T. Nrn. 484, 516 und 517:
Armaturen sind Ausrüstungsgegenstän

de zu Maschinen, Apparaten und Rohrlei
tungen.

Bei der Verzollung von Armaturen 
bleiben Firmen-, Waren- oder Qualitäts
bezeichnungen, Fabriksmarken oder Ge
brauchsanleitungen u. dgl., aller Art, äus
ser Betracht.

Zu T, Nr, 490:
Bei gegossenen Nickelanoden ist das 

stellenweise Anschleifen zum Zwecke der
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skúšky na bezzávadnosť, nepokladá sa za 
opracovanie.

K pol čís. 528 a 538:
Kohúty, ventile, kondenzačné hrnce 

a posunovače vyclievajú sa podľa smluv
nej sadzby 350 Ks za 100 kg, ak váži 
kus 20 kg alebo viacej a nakoľko nespa
dajú podľa povahy materiálu, z ktorého sú 
zhotovené, pod pol. čís. 537.

K poznámke k pol. čís. 530 b: 
Takáto oceľ na priraznice, surová, vy- 

clieva sa podľa pol. čís. 431c.

K pol. čís, 538:
Na dosiahnutie • colných úľav, stanove

ných na ‚papiernické stroje vyžaduje sa so 
zreteľom na ostatné predpisy dodatočná 
coľná prehliadka, t. j. zistenie colného 
úradu, že príslušné stroje, postavené 
v podniku odobera'teľa v stave spôsobilom 
k prevádzke slúžia skutočne udanému 
cieľu.

Papiernickými strojmi rozumejú sa 
stroje na výrobu papieroviny, papiera a 
lepenky a na adjustovanie papiera a le
penky.
1. K strojom na výrobu papieroviny ná

ležia:
a) Stroje na výrobu drevoviny:

stroje na lúpanie kôry, 
lúpačky, 
štiepačky (v kusovej váhe viac ako

1.000 kg), 
haluzové vŕtačky, 
brúsy na drevo, 
zachycovače odštiepkov, 
triediče drevoviny, 
rafinovače drevoviny, 
odvodňovacie šraubové lisy, 
stroje na odvodnenie drevoviny; 

b) Stroje na výrobu celulózy: 
stroje na lúpanie kôry, 
lúpačky, 
stroje na sekanie dreva, 
centrifugové mlyny (na drobenie se

kaného dreva, najmenej s 15 ná
razovými ramenami), 

triediče sekaných úrezkov, 
zachycovače konárov, 
stroje ha rozvláknenie celulózy, 
zachycovače piesku, 
stroje na triedenie celulózy,

Prüfung auf Fehlerfreiheit nicht als Be
arbeitung anzusehen.

Zu den T. Nrn. 528 und 538:
Hähne, Ventile, Kondenstöpfe und 

Schieber werden zum Vertragszollsatz von 
350.— Ks für 100 kg verzollt, wenn das 
Stück 20 kg oder mehr wiegt und soweit 
sie nach Beschaffenheit der Materialien, 
aus welchen sie erzeugt sind, nicht unter 
die T. Nr. 537 fallen.

Zu Anmerkung zu T. Pos. 530 b:
Derartiger Schlagleistenstahl, roh, wird 

nach T. Pos. 431 c) verzollt.

Zu T. Nr. 538:
Zur Erlangung der für Papiermaschi

nen festgesetzten Zollbegüngstigung ist un
ter Beobachtung sonstiger Vorschriften die 
zollamtliche Nachbeschau, d. i. die Kon
statierung, dass die betreffenden im be
triebsfähigen Zustande im Etablissement 
des Beziehenden aufgestellten Maschinen 
wirklich dem angegebenen Verwendungs
zwecke dienen, erforderlich.

Unter Papiermaschinen sind Maschi
nen für Papierstoff-, Papier- vnd Pappen
erzeugung und Papier- und Pappenadjus- 
lierung zu verstehen.

1. Zu den Maschinen für Papierstoffer
zeugung gehören:
a) Maschinen für Holzs tofferzéu- 

gung: 
Rindenschälmaschinen, 
Schälmaschinen, 
Spaltmaschinen (im Stückgewicht 

von mehr als 1000 kg), 
Astbohrmaschinen, 
Holzschleifer, 
Splitterfänger, 
Holzstoffsortierer, 
Holzstoffraffineure, 
En twässerungsschneckenpressen, 
Holzstoffentwässerungsmaschinen.

b) Maschinen für Zellstofferzeugung: 
Rindenschälmaschinen, 
Schälmaschinen, 
Holzhackmaschinen, 
Schleudermühlen (zum Zerklei

nern des gehackten Holzes mit 
mindestens 15 Schlagarmen), 

Hackschnitzelsortierer, 
Astfänger, 
Zellstoffzerfaserer, 
Sandfänger, 
Zellstoffsortiermaschinen.
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odvodňovacie šraubové lisy, 
odvodňovače s dlhými alebo okrúh
lymi sitami, 
holendery na bielenie;

c) Stroje na výrobu handroviny:

zariadenie na čistenie handár, 
stroje na rezanie handár, 
zariadenie na vyprašovanie handár, 
namáčacie bubny, 
rozvlákňovače, 
holendery na pranie a mletie, 
holendery na bielenie, 
odvodňovacie stroje s dlhými alebo 
okrúhlymi silami;

d) Stroje na drobenie slamy:
2. K strojom na výrobu papiera a lepenky 

náležia:
Zariadenia na rozpúšťanie zemín a 

chlóru,
holendery na papierovinu,
mlyny na jemnú hmotu, (tiež kuželový- 

mi mlynmi menované),
vlastné papiernické stroje s dlhými 

alebo okrúhlymi sitami, pozostávajú
ce zo zachycovačov piesku a hrčí, 
zo sitovej partie, z natriasa dl a, lisovej 
(odvodňovacej) partie, sušiarenskej 
partie (cylinder na sušenie), hladia- 
renskej partie (satinovaci valec), 
stroja na pozdlžné rezanie papiera a 
z natáčacieho zariadenia.

3. K strojom na adjustovanie papiera a 
lepenky náležia: 
previnovacie a rezacie stroje, 
navlhčovacie stroje, 
papierové kalandery, 
priečne stočné rezacie stroje, 
pergamen tovacie stroje (pozostávajúce 

z podobných partii ako vlastné pa
piernické stroje),

stočné stroje na lepenie (kašírovacie 
stroje, pozostávajúce z podobných 
partií ako vlastné papiernické stroje).

K poL čís. 621:

Použitie smluvného cla je odvislé od 
predloženia vysvedčenia o obsahu obalov. 
Vysvedčenie vystaví príslušná priemysel
ná a obchodná komora krajiny výroby.

K poL čís. 622:

Prostriedkami na kalenie emailu roz
umejú sa výrobky z kaolínu ■ prídavkom 

Entwässerungsschneckenpressen, 
Entwässerungsmaschinen mit 

Lang-oder Rundsieben, 
Bleichholländer;

c) Maschinen für Lumpenzeugerzeu
gung: 
Haderndrescheinrichtungen, 
Hadernschneidemaschinen, 
Hadernstäubeeinrichtungen, 
Einweichtrommeln, 
Zerfaserungsmaschinen, 
Wasch- und Mahlholländer, 
Bleichholländer, 
Entwässerungsmaschinen mit 

Lang- oder Rundsieben;
d) Strohzerkleinerungsmaschinen.

2. Zu den Maschinen für Papier- und 
Pappenerzeugung gehören: 
Einrichtungen für die Erd- nud 
Chlorauflösung, 
Papierstoffholländer, 
Feinstoffmühlen (auch Kegelstoff
mühlen genannt), 
eigentliche Papiermaschinen mit

Lang- oder Rundsieben, bestehend 
aus Sandfängern, Knotenfängern, 
aus einer Siebpartie, aus einem 
Schüttelwerk, aus der Press- (Ent- 
wässerungs-Jpartie, den Trocken
partie (Trockenzylinder), der 
Glättpartie (Satinierwalzen), der 
Papierlängsschneidemaschine und 
aus der Aufwicklungsvorrichtung.

3. Zu den Maschinen für Papier- und 
Pappenadjustierung gehören:

Umrolk und Rollschneidemaschinen, 
Feuchtmaschinen, 
Papierkalander, 
Querschneidemaschinen, 
Pergamentiermaschinen (bestehend 

aus ähnlichen Partien wie die 
eigentlichen Papiermaschinen).

Rollenklebmaschinen (Kaschierma
schinen, bestehend aus ähnlichen 
Partien wie die eigentlichen Pa
piermaschinen).

Zu T. Nr. 621:
Die Anwendung des ' Vertragszolles 

ist von der Beibringung eines Zeugnisses 
über den Inhalt der Umchliessungen ab
hängig. Die Zeugnisse sind von der zu
ständigen Industrie- und Handelskammer 
des Erzeugungslandes auszustellen.

Zu T. Nr. 622:
Unter Emailtrübungsmittel versteht 

man Erzeugnisse aus Kaolin mit einem 
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takých chemických látok, triedy XXVI 
slovenského colného sadzobníka, ktoré 
pri topení 6a smaltu prechádzajú do plyn
ného stavu, alebo vznik plynov podporujú 
a spôsobujú zakalenie.

K poL čís. 630 a) 3. a):
V osvedčení o pôvode,« predpísanom na 

liečivé bahno z kúpeľov Ischl, musí byť 
uvedené, že bahno pochodí z okolia kúpe
ľov Ischl. Osvedčenie, ktoré vystavuje 
správa solivaru v kúpeľoch Ischl, je oslo
bodené od konzulárneho overenia.

Podpísané v Bratislave dňa 22. júna 
1939 v slovenskom a nemeckom jazyku, 
z kaiždého vo divoch prvopisoch.

Zusatz von solchen chemischen Stoffen 
der Tarifklase XXVI. des slowakischen 
Zolltarifs, die beim Schmelzen des Emails 
in gasförmigen Zustand übergehen oder 
die Gasbildung begünstigen und dessen 
Trübung hervorrufen.

Zu T. Pos. 630 a) 3. a):
In dem für Bad Ischler Heilschlamm 

vorgeschriebenen Ursprungszeugnis muss 
angegeben werden, dass der Schlamm aus 
der Bad-Ischler Gegend stammt. Die Ur
sprungszeugnisse werden von der Salinen
verwaltung in Bad Ischl ausgestellt wer
den und sind vom Konsularvisum befreit.

Unterzeichnet in Pressburg in slowa
kischer und deutscher Sprache in je zwei 
Urschriften am 22. Juni 1939.

Dr. F. Ďurčanský v. r.
Dr. Stefan Polyak v. r. 

Dr. Ernst von Druffel v. r. 
Dr. Günther Bergemann v. r.

Dr. Ernst von Druffel e. h.
Dr. Günther Bergemann e. h.

Dr. F. Ďurčanský e. h. 
Dr. Štefan Polyak e. h.
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Príloha k záverečnému protokolu, 
(K pol. sadz. či«. 445.)

Vzor a)

Osvedčenie.

Podpísaný(á) ________________________ i_______________________
(Meno dodávacej výrobnej firmy)

v__________________sa týmto osvedčuje, že zásielka ___________________
(miesto)

_____________________________ určená pre_________________________
(počet kusov a druh obalu) (meno a bydlisko objednávateľa)

__________ kg obsahuje tovar z chrómniklovej ocele, t. j. z kovovej sliatiny, ktorá 
(čistá váha)

pozostáva z viacej ako 50% železa a aspoň 10% chrómu a 8% niklu.

Podpísaná výrobná firma ručí za správnosť týchto údajov a je si vedomá 
toho, že ak by sa zistila nesprávnosť týchto údajov, jej chrómniklový tovar bude 
z colného pokračovania bez predchádzajúceho chemického (metalurgického) rozboru 
vylúčený a že môže byť proti nej zavedené trestné pokračovanie podľa trestného 
práva dôchodkového.

(Miesto a dátum vystavenia.)

(Firma a podpis.)
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Beilage zum Schlussprotokoll 
(zu T. Nr. 445).

Muster a)

Bescheinigung.

Der (Die) Unterfertigte___________________ ______________________
(Name der liefernden Erzeugerfirma)

in________ erklärt, dass die Sendung von________________________________
(Ort) (Anzahl und Gattung der Umschliessungen)

bestimmt für_____________________________________________________kg
(Name und Wohnort des Bestellers.) (Reingewicht)

Waren aus Chromnickelstahl umfasst, d. h. aus einer Stahllegierung, welche mehr 
als 50% Eisen und mindestens 10% Chrom und 8% Nickel enthält.

Die unterfertigte Erzeugerfirma haftet für die Richtigkeit dieser Angaben und 
ist sich dessen bewusst, dass, falls eine Unrichtigkeit in den Angaben festgestellt 
wird, ihre Waren aus Chromnickelstahl von der Zollbehandlung ohne vorherige 
chemische (metallurgische] Analyse ausgeschlossen werden und dass ausserdem 
eine' Strafverfolgung nach dem Gefällsstrafrecht eintreten kann.

(Ausstellungsort und Dalum)

(Firma und Unterschrift)
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Príloha k záverečnému protokolu. 
(K pol. sadz. čís. 479e.)

Vzor b)

Osvedčenie.

Podpísaný(á) _________________________________________________ 
(Meno dodávacej výrobnej firmy)

v------------------------------sa týmto osvedčuje, že zásielka_____________________
(miesto)

------------------------------------------------ určená pre_____________________ .___
(počet kusov a druh obalu) (meno a bydlisko objednávateľa)

------------------- kg obsahuje stolné nože a vidličky*),  iné než z chrómniklovej ocele, 
(čistá váha)

t. j. z kovovej sliatiny, ktorá pozostáva z viacej ako 50% železa a aspoň 10% 
chrómu a 8% niklu.

Podpísaná výrobná firma ručí za správnosť týchto údajov a je si vedomá toho, 
že ak by sa zistila nesprávnost týchto údajov, jej horeuvedený tovar bude z colného 
pokračovania bez predchádzajúceho chemického (metalurgického) rozboru vylú
čený a že môže byf proti nej zavedené trestné pokračovanie podľa trestného práva 
dôchodkového.

(Miesto a dátum vystavenia.)

(Firma a podpis.)

*) Čo *a  nehodí. prečiarknu!
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Beilage zum Schlussprotokoll 
(zu T, Pos. 479e)

Muster b)

. Bescheinigung.

Der (Die) Unterfertigte__________________________________________
(Name der liefernden Erzeugerfirma)

in________ erklärt, dass die Sendung von_______________ ________________
(Ort) (Anzahl und Gattung der Umschliessungen)

bestimmt für________________________ ____________________________ kg
(Name und Wohnort des Bestellers.) (Reingewicht)

Tischmesser und Gabeln*),  andere als aus Chromnickelstahl, umfasst, d. h. aus einer 
Stahllegierung, welche mehr als 50°/o Eisen und mindestens 10% Chrom und 8% 
Nickel enthält.

Die unterfertigte Erzeugerfinna haftet für die Richtigkeit dieser Angaben und 
ist sich dessen bewusst, dass, falls eine Unrichtigkeit .in den Angaben festgestellt 
wird, ihre obgenannten Waren von der Zollbehandlung ohne vorherige chemische 
(metallurgische) Analyse ausgeschlossen werden und dass ausserdem eine Strafver
folgung nach dem Gefällsstrafrecht eintreten kann.

(Ausstellungsort und Datum)

(Firma und Unterschritt)

') Nichtzutreffendes ist zu streichen.
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7.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 2. januára 1942 

o dočasnom snížení všeobecnej colnej 
sadzby na hliníkové laná.

(‘) Po dohode s Ministerstvom hospo
dárstva podlá § 1 vládneho nariadenia č. 
157/1939 SI. z. snižujem clo na dovoz hliní

kových lán, s. č. 507, do množstva 91.700 
kg na 45.— Ks za 100 kg.

p) Dovoz v ods. 1 uvedeného množstva 
tovaru tamtiež uvedeného musí sa usku- 
točnií cez colný úrad v Bratislave, ktorý 
zároveň poverujem kontrolou dovezeného 
množstva.

(;t) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia.

Dr. Pružinský.

Vyhláška 
ministra financií 

zo dňa 5. januára 1942
o dočasnom snižení všeobecných colných sadzieb na hospodárske stroje.

(‘) Po dohode s Ministerstvom hospodárstva podľa § 1 vládneho nariadenia 
č. 157,1939 SL z. snižujem clo na hospodárske stroje a prístroje takto:

Colná sadzba 
všeobecná 
za 100 ikg

Sadzobné 
číslo

530 hospodárske stroje a prístroje, výslovne 
nemenované:

a) parné pluhy a mláťačky .... 20.— Ks
b) iné:

1. drevené (t. j. zo 75% dreva ale
bo .viac) .......... 30.— Ks

: 2. železné:
। a) triery a stroje na čistenie

semien..................... .... 190— Ks
|| d) ostatné..................... . . 50.— Ks

(2) Podľa ods. 1 snížené colné sadzby (’) Táto vyhláška platí odo dňa 1. ja. 
platia len s podmienkou, že nebude úplat- nuára 1942.
ňovaný nárok na slavo cla podľa vládne- Dr. Pružinský v. r.
ho nariadenia č. 115/1939 SI. z. --------

Tlač: Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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9.
Vládne nariadenie 

zo dňa 21. januára 1942, 
ktorým sa vydáva doplnok k soznamu 
prepychových predmetov a výkonov.
Vláda Slovenskej republiky podlá § 26 

ods. 1 zákona č. 268/1923 Sb. z. a n. v zne
ní zákonov č. 246/1926, č. 188/1930, č. 
56,1932, č. 265/1935, č. 356/1938 Sb. z. a n. 
a č. 268/1941 SI. z. nariaďuje:

§ I-
Za prepychové výkony podlá § 25 ods. 

1 zákona č. 268/1923 Sb. z. a n. v znení 
zákonov č. 246/1926, č. 188/1930, č. 56/1932,

č. 265/1935, č. 356/1938 Sb. z. a n, a č. 
263/1941 SI. z. sa pokladajú aj výkony, 
uvedené v pripojenom doplnku k soznamu 
prepychových predmetov a výkonov, ktorý 
je súčiastkou tohto nariadenia.

§ 2.
Vládne nariadenie č. 269/1941 SI. z. sa 

s účinnosťou odo dňa 1. januára 1942 zru
šuje.

§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosí 

dňom 1, februára 1942; vykoná ho mini
ster financií.

Dr. Tuka v. r.
Dr. Pružinský v. r.

B. Doplnok k soznamu prepychových výkonov.

Bež. 
pol. Druh výkonu

| Spôsob zdanenia

1. Kinematografické predstavenie.

Pripomienka :
Prepychovej dani nepodliehajú predstave
nia filmov vyhlásených Cenzúrnou komisiou 
pri Ministerstve vnútra za kultúme-vý- 
chovné, kinematografické predstavenia 
akýchkoľvek filmov usporiadané výhrad
ne pre dobročinné účely, predstavenia 
usporiadané pre mládež (tzv. detské pred
stavenia), predstavenia usporiadané vý
hradne pre osoby vojenské a predstavenia 
pre školské účely, usporiadané na požia
danie škôl, vyučovacích ústavov, ústavov 
pre školský a osvetový film a pod., bez 
ohľadu na to, kto predstavenie uskutoč
ňoval a kde sa ono vykonalo.

U toho, kto výkon 
uskutočňuje.

Cenu Ke 1. .
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10. § I-

Vládne nariadenie 
zo dňa 21. januára 1942, 

ktorým sa predlžuje lehota 
o daňových úľavách pre motorové 

vozidlá.

Lehota, uvedená v § 2 ods. 1 vládneho 
nariadenia č. 165/1936 Sb. z. a n., predĺže
ná vládnym nariadením č. 75/1940 SI. z. sa 
predlžuje do 31. decembra 1943.

§2. /

Toto nariadenie platí odo dňa 1. januára
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 

ods. 2 vládneho nariadenia č. 165/1936 Sb. 
z. a n. nariaďuje:

1942; vykoná ho minister financií 
Dr. Tuka v. r.

Dr. Pružinský v. r.

/

Tlač: Andrei v Bratislave. Ulica Rodobrany t. 12.
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Čiastka 6. Vydaná dňa 2. februára 1942. Ročník 1942.

OBSAH: U, Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon, ktorým sa mení a predlžuje účinnou 
zákona -o dani z obratu a dani prepychovej a predlžuje účinnom zákona u prirážkach 
k dani z obratu a k dani prepychovej.

11.
Vládne nariadenie 

zo dňa 21. januára 1942, 
ktorým sa vykonáva zákon, ktorým sa 
mení a predlžuje účinnosť zákona o daní 
z obratu a dani prepychovej a predlžuje 
účinnosť zákona o prirážkach k dani z ob

ratu a k dani prepychovej.
Vláda Slovenskej republiky podlá § 43 

zákona č. 185/1939 SI. z. na vykonanie zá
kona č. 268/1941 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
Účinnosť vládneho nariadenia č. 156/ 

1924 Sb. z. a n. v znení vládnych nariade
ní č. 247/1926 Sb. z. a n., č. 189/1930 Sb. 
z. a n., č. 58/1932 Sb. z. a n., č. 175/1932 
Sb. z. a n., č. 269/1935 Sb. z. a n. a č. 359/ 
1938 Sb. z. a n. predlžuje sa s týmito zme
nami:

1. V čl. 26 druhý a tretí odsek sa zru
šujú a nahradzujú takto:

,,(•) Soznanie sa podáva tak pri dani 
z obratu ako i pri dani prepychovej zpra
vidla po uplynutí ročného daňového ob
dobia (§§ 15 a 35 zákona), a to do 14. fe
bruára každého roku za uplynulý rok za 
každú prevodzovňu osobi tne, ak nemá pod
nikateľ povolené jednotné zdanenie pre 
všetky prevodzovne (čl. 31).

(J) Ak sa podnik v daňovom období 
zruší, treba podať soznanie do 6 týždňov 
po jeho zrušení. Úplaty neskoršie prijaté, 
treba soznam do 6 týždňov zaplatení."

2. V čl. 43 prvý a druhý odsek sa zru
šujú a nahradzujú takto:

„(') Pri dodávkach alebo výkonoch, 
uzavretých pred 1. januárom 1942, usku
točnených však po 31. decembri 1941, kto
ré podľa zákona platného pre dobu od 1. 
januára 1942 dani nepodliehajú, ale po

dľa predošlých zákonov dani podliehaly, 
je príjemca dodávky alebo výkonu opráv
nený žiadaf od svojho dodávateľa alebo 
od toho, kto výkon uskutočňuje, pomernú 
daňovú srážku z úplaty za dodávku alebo 
výkon. Ak ale dodávateľ alebo ten, kto 
výkon uskutočňuje daň štátu už odviedol, 
má príjemca právo žiadať o vrátenie dane 
u príslušného finančného úradu 1. stolice.

(a) Žiadateľ musí v prípade, uvedenom 
v ods. 1, preukázať, že predmety alebc 
výkony nadobudol úplatné, že dodávke 
alebo výkon boly uskutočnené po 31. de
cembri 1941 a že z nich bola daň zaplatená 
podľa predošlých zákonných ustanovení 
Tieto okolnosti možno preukázať spôso
bom, určeným v čl. 35; ak ide o vrátenie 
prepychovej dane, musí žiadateľ predložil 

: i výpis z daňovej knihy dodávateľa alebo 
I toho, kto výkon uskutočnil."

3. Čl. 45 sa mení a znie:

„Čl. 45.

K § 50 zákona.

Toto nariadenie platí odo dňa 1. janu
ára 1942; vykoná ho minister financií so 
zúčastnenými ministrami."

4. V označení vzorov č. 1 až 5 a 8 text: 
„zo dňa 4. júla 1924, č. 156 Sb. z. a n., 
v znení vládneho nariadenia zo dňa 22. 
decembra 1926, č. 247 Sb. z. a n., zo dňa 
23. decembra 1930, č. 189 Sb. z. a n., zo 
dňa 29. apríla 1932, č. 58 Sb. z. a n., zo 
dňa 17. novembra 1932, č. 175 Sb. z.-a n., 
zo dňa 27. decembra 1935, č. 269 Sb. z. a 
n. a zo dňa 21. decembra 1938, č. 359 Sb. 
z. a n." nahradzuje sa týmto textom: „č. 
156/1924 Sb. z. a n. v znení vládnych na
riadení č. 247/1926 Sb. z. a n., č. 189 1930 
Sb. z. a n., č. 58/1932 Sb. z. a n., č. 175'1932 
Sb. z. a n., č. 269/1935 Sb. z. a n., č. 359 
1938 Sb. z. a n. a č. 11/1942 SI. z."

5. V „Po-učeni" vzorcov č. 4 a 5 na
hradzujú sa slová „zo dňa 21. decembra 
1923, č. 268 Sb. z. a n., v znení zákonov

Cena 1.— Ks,
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za ó.a 16. decembra 1926, č. 210 Sb. z. a 
n., za dňa 19. decembra 1930, č. 1SS Sb- 
z. a n., zo dňa 2S. npri½ 1932, č. 56 Sb. 
z. a n., zo dňa 21. decembra 1935, č. 2;o 
Sb. z. a n- a zo dňa 16. decembra 193S, č. 
356 Sb. z. a n." slovami: „č. 2ňS 1923 Sb. 
z. a n., v znení zákonov č. 246'1926 Sb. z- 
a n., č. 183 1930 Sb. z. a n., č. 56.1933 Sb- 
z. a n., č. 265 1935 Sb. z. a n., č. 356, Í938 
Sb. z. a n. a č. 263 19-11 SI. z.“.

§ 2.
Telo neriadenie platí odo dňa 1. ja

nuára 1942; vykoná ho minister financií so 
zúčastnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r.
Dr. Pružinský v. r.

Dr. Medrický v. r. Dr. Fritz v. r.
Stano v. r. Mach v. r.

'liaž: And.tj v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.



Slovenský zákonník
Čiastka 7. Vydaná dňa 7. februára 1942. Ročník 1942«
OBSAH: (12.—18») 12. Zákon o napomáhaní sústavnej elektrizácie, — 13, Nariadenie e mocou 

zákona o pracovnej, povinnosti penzistov. — 14, Zákon o zmene a doplnení niektorých 
právnych predpisov o poplatkoch, — 15. Zákon o zmenkovom poplatku. — 16, Zákon 
o Úrade na ochranu živnostenského vlastníctva, — 17, Nariadenie s mocou zákona u 
niektorých mimoriadnych opatreniach v obore ochrany vynálezov, známok a vzoriek. — 
18, Nariadenie s mocou zákona o priechodných bilančných úľavách pre ústavy a podniky 
povinné verejne účtovať.

12.
Zákon 

zo dňa 27. januára 1942
o napomáhaní sústavnej elektrizácie.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

§ !■
Na ciele sústavnej elektrizácie obci 

prispeje štát podporou podľa hospodárskej 
potreby. Suma sa určí v štátnom rozpočte.

§ 2.
(‘j Zo štátneho príspevku podľa § 1 ude

ľujú sa podpory všeužitočným elektráren
ským podnikom na náklady spojené so za
vedením elektrickej energie do obcí, a to na 
primárne prípojky, transformačné stanice, 
sekundárne rozvodné siete a domové prí
pojky. Vo výnimočných prípadoch pod
poru možno udeliť priamo obciam po vy
počutí zúčastneného všeužitočného elek
trárenského podniku.

(2J Podporu možno udeliť do výšky 
50% stavebného nákladu na transformač
né stanice, sekundárne rozvodné siete a 
domové prípojky a do výšky 75% staveb
ného nákladu na novozriadené primáme 
prípojky k obciam finančne slabým, ak 
elektrárenský podnik preukáže, že stavbu 
prípojky nemôže uskutočniť vlastným ná
kladom bez ohrozenia hospodárskej renta
bility stavby. Výšku stavebných nákladov 
schvaľuje Ministerstvo dopravy a verej
ných prác.

(•) V prípadoch osobitného zreteľa 
hodných možno udeliť primeranú podporu 
všeužitočným elektrárenským podnikom 
tiež na čiastočnú úhradu iných než v ods. 
1 a 2 uvedených investícií (stavba primár

nych vedení k viacerým obciam, stavba 
spojovacích staníc a pod.).

§ 3.
f1) O podpore rozhodne na podklade 

riadne doloženej žiadosti Ministerstvo do
pravy a verejných prác po dohode s Mini
sterstvom vnútra.

(2) Pri udeľovaní podpôr treba pri
hliadať v prvom rade ku krajom a obciam 
hospodársky zaostalým.

(“) Podrobné predpisy o podávaní a vy
bavovaní žiadostí o udelenie podpôr, o po
ukazovaní splátok na priznanú podporu, 
o spôsobe použitia podpory ako aj o hospo
dárskej kolaudácii elektrických zariadení, 
vystavaných s podporou, vydá Minister
stvo dopravy a verejných prác po dohode 
s Ministerstvom vnútra.

§ 4.
(*)  Sväzky územnej samosprávy sú po

vinné podporovať sústavnú elektrizáciu 
obcí, vykonávanú všeužitočnými elektrá
renskými podnikmi a v rámci svojich fi
nančných možností prispievať na úhradu 
nákladov na elektrické zariadenia, uve
dené v § 2 ods. 1.

(2) Ak sväzky územnej samosprávy ne
splnia povinnosť v ods. 1 uvedenú, môže 
mieru povinnosti určiť dozorný úrad.

§ 5.
(*)  Na úhradu stavebného nákladu 

diaľkových elektrických vedení, budova
ných pre napätie 30.000 V a vyššie a prí
slušných rozvodní alebo transformovieú, 
a to najmä diaľkových elektrických vedení 
Biatislava—Ladce, Žilina—Ružomberok— 
Krompachy—Prešov—Michalovce, Trnava 
—Handlová, Banská Bystrica—Podbrezová 
—Krompachy a pripadne na výstavbu pri-

Cena Ks 5.60.
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ku revízie môže Ministerstvo dopravy a 
verejných prác dávať podnikom úpravy a 
smernice pre zlepšenie pomerov vo 
výrobe, rozvode a spotrebe elektrickej 
energie, a ta, ak ide o elektrárne zá
vodné (súkromné), v dohode s Minister
stvom hospodárstva, ak ide o elektrárne 
obcí, v dohode s Ministerstvom vnútra. 
Ak podniky nezachovajú úpravy a smer
nice, možno použiť opatrenia § 9 cds, 2.

(’) Dáta zadovážené podľa ods. 2 mož
no použiť iba na ciele tohto zákona.

P) Všeužitočné elektrárenské podniky 
sú povinné upravovať služobné pomery a 
služobné platy svojich zamestnancov po
dľa smerníc, vydaných Ministerstvom do
pravy a verejných prác. Prvé smernice 
treba vydať do 6 mesiacov.

• §8.
(') V prospech sústavnej elektrizácie a 

účelného hospodárenia elektrickou ener
giou, ak je to v záujme verejnom nevy
hnutne potrebné, môže Ministerstvo do
pravy a verejných prác so súhlasom Mini
sterstva financií, ak ide o elektrárne obcí 
i so súhlasom Ministerstva vnútra a ak ide 
o samostatné súkromné elektrárenské pod
niky i so súhlasom Ministerstva hospodár
stva nariadiť splynutie takýchto podnikov 
so všeužitočnými elektrárňami, prípadne 
splynutie všeužitočných elektrárenských 
podnikov. Splynutie vykoná sa fúziou po
dľa obchodného zákona alebo výkupom 
(odpredajom).

(2) Vlastníci podnikov musia vykonať 
nariadené slúčenie alebo odpredaj v leho
te určenej výmerom, ktorá však nemôže 
byť kratšia ako 6 mesiacov.

(•) Ak vlastníci elektrárenských pod
nikov nevykonajú nariadené slúčenie alebo 
odpredaj (výkup) v určenej lehote, môže 
Ministerstvo dopravy a verejných prác 
zriadiť osobitný štátny dozor (ods. 4), ale
bo vyvlastniť podnik podľa zákona č. 438/ 
1919 Sb. z. a n.

(*)  Orgán poverený výkonom štátneho 
dozoru je povinný starať sa o vykonanie 
nariadeného splynutia, najmä je oprávne
ný zastaviť všetky usnesenia správnych a 
dozorných orgánov spoločností, alebo úko
ny (opatrenia) vlastníka (držiteľa) podni
ku, ktoré hatia nariadené splynutie, alebo 
majú nepriaznivý vplyv na sníženie cien 
alebo na pomery vo výrobe alebo spotrebe 
elektrickej energie. O zastavení usnesenia 
alebo opatrenia orgán štátneho dozoru 
padá zprávu do 8 dní Ministerstvu dopra-

pojných vedení, nadväzujúcich na tieto 
diaľkové vedenia z veľkých výrobní elek
trickej energie, zadovážia všeužitočné 
elektrárenské podniky pôžičkou od Slo
venskej hypotečnej a komunálnej banky 
v rokoch 1942 až 1952 postupne sumu Ks 
100,000.000. Slovenská hypotečná a komu
nálna banka obstará túto sumu postupne 
emisný mi pôžičkami za záruky štátu, ude
lenej pod podmienkami, určenými finanč
nými zákonmi.

(:) Pôžičky podlá ods. 1 umoria vše
užitočné elektrárenské podniky najne
skoršie do 30 rokov. Štát prispeje dlhu
júcemu elektrárenskému podniku rovna
kými ročnými sumami vo výške 1.75% 
z pôvodnej nominálnej istiny uzavretej 
pôžičky.

§ 6-
Všetky listiny, pozemnoknižné zápisy, 

úradné výkony, podania a úradné vyho
tovenia, ktoré sa vztahujú na ujednania, 
zaistenie, zaručenie a splatenie pôžičiek 
uvedených v § 5, sú oslobodené od kol
kov a poplatkov, v to počítajúc aj dávky 
za úradné výkony.

§ 7.
(') V záujme sústavnej elektrizácie a 

hospodárneho využitia prírodných zdrojov 
energie ako aj vzájomného využitkovania 
rezerv a prebytkov elektrickej energie, 
ďalej cieľom zaistenia zásobovania elek
trickou energiou za primeranú cenu a 
v záujme bezpečnosti dodávky elektrickej 
energie podrobujú sa dozoru Ministerstva 
dopravy a verejných prác elektrárenské 
podniky, ktoré hospodária s elektrickou 
energiou, ju vyrábajú, rozvádzajú alebo 
predávajú.

(-) Ministerstvo dopravy a verejných 
prác pri vykonávaní dozoru podľa ods. 1 
môže si vyžiadaf od každého podniku po
trebné dáta, najmä o výrobe a predaji 
elektrickej energie, dodávkové smluvy, 
tarify, rentabilné výpočty, projekty atď., 
ako aj príslušné usnesenia správnych a 
dozorných orgánov. Ak by podnik nevy
hovel vyzvaniu Ministerstva dopravy a 
verejných prác, možno previesť revíziu i 
podniku na jeho útraty po stránke ho
spodárskej, administratívnej a technickej. 
Podniky sú povinné predložiť revidujúcim 
orgánom všetky knihy, doklady, spisy a 
pomôcky, ako i dovoliť prístup do ob
chodných a prevádzkových miestností. Na 
základe takto získaných dát alebo výsled
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vy a verejných prác, ktoré rozhodne, či 
usnesenie alebo úkon (opatrenie) má sa 
ponechaf v platnosti alebo zrušiť. Ak Mi
nisterstvo dopravy a verejných prác — 
pri súkromných elektrárenských podnikoch 
v dohode s Ministerstvom hospodárstva — 
nerozhodne do 15 dni, usnesenie (opatre
nie) ostane v platnosti. Orgán poverený 
výkonom štátneho dozoru je oprávnený 
zúčastniť sa na zasadaniach správnych a 
dozorných orgánov podnikov a má aj 
oprávnenia uvedené v § 7 ods. 2. Útraty 
štátneho dozoru znáša podnik, pre ktorý 
bol štátny dozor určený.

(rj Ak nastane splynutie, preberajúci 
podnik je povinný prevziať záväzky zo 
zamestnaneckého pomeru podľa pred
pisov platných ku dňu prevzatia.

(e) Úkony spojené so splynutím podni
kov podľa tohto zákona nepodliehajú ni
jakým štátnym daniam, dávkam a poplat
kom v pomere účasti štátu na základnom 
kapitále preberajúceho elektrárenského 
podniku. Na zvyšok kapitálovej účasti sa 
vzťahujú ustanovenia zákona č. 148/1940 
SI. z. o poplatkových a daňových úľavách 
pri slúčení alebo premene právneho útvaru 
niektorých podnikov.

§ 9.
(*)  V záujme zamedzenia nehospodár

nej výroby a rozvodu elektrickej energie 
v zásobovacej oblasti niektorého vše- 
užitočného elektrárenského podniku ne
smie iný elektrárenský podnik zriadiť, 
rozširovať, priamo alebo nepriamo nado
búdať alebo najímať elektrické zariadenia 
na výrobu elektrickej energie cieľom jej 
medzipredaja. Ak ide o priame dodávky 
elektrickej energie, možno tak urobiť iba 
so svolením Ministerstva dopravy a verej
ných prác.

(2) Prevádzku, odporujúcu ustanove
niam ods. 1, ktorá sa bude vykonávať 
elektrickými zariadeniami postavenými po 
nadobudnutí účinnosti tohto zákona, zasta
ví Ministerstvo dopravy a verejných prác 
cestou okresného (mestského notárskeho) 
úradu na útraty a nebezpečie prevádzate
ľa. Súčasne v záujme odstránenia prípadne 
vzniklých porúch môže Ministerstvo do
pravy a verejných prác poveriť prevádz
kou týchto zariadení všeužitočnú elektrá
reň a to na útraty majiteľa podniku. Prí
slušný podnik a jeho zariadenia možno aj 
vyvlastniť, pričom treba použiť ustanove
nia zákona č. 438/1919 Sb. z. a n.

(') Smluvy, odporujúce ustanoveniam 
ods. 1, uzavreté po nadobudnutí účin
nosti tohoto zákona, sú neplatné.

§ 10.
(') Elektrárenské podniky, ktoré nezá- 

sobujú riadne elektrickou energiou zá
ujemcov svojej zásobovacej oblasti, môže 
Ministerstvo dopravy a verejných prác 
so súhlasom Ministerstva hospodárstva vy
zvať, aby v určenej lehote odstránily zá- 
vady a nedostatky na vlastné útraty. Ak 
podnik nevyhovie vyzvaniu, treba použiť 
ustanovenia § 9 ods. 2.

(:) Vseužitočné elektrárenské podniky 
možno poveriť zriadením elektrických za
riadení aj v oblasti, ktorá nie je ich záso
bovacím územím. Na takéto elektrické 
diela sa vzťahujú všetky ustanovenia, 
platné pre všeužitočné elektrárenské pod
niky.

S 11.
Ministerstvo dopravy a verejných prác 

vydá a v Úradných novinách uverejní zá
väzné predpisy o technických vlastno
stiach, prevádzkovej bezpečnosti a spôso
be prevedenia elektrických zariadení, o 
materiáloch, prístrojoch a súčiastkach na 
ne upolrebovaných, o ich značkovaní ako 
aj o dozeraní na elektrické zariadenia.

§ 12.
Zákon č. 258/1921 a zákon č. 139/1926 

v znení zákonov č. 112/1928, 46/1929 a 
72/1932, ako aj vládne nariadenie č. 226/ 
1928 Sb. z. a n. sa zrušujú.

§ 13.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister do
pravy a verejných prác 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.

Dr. Fritz v. r.
Stano v. r.
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13.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 21. januára 1942

o pracovnej povinnosti penzistov.
Vláda Slovenskej republiky podlá § 44 

zákona č. 185'1939 SI. z. nariaduje:

§ I-
j‘) Požívatelia odpočivných alebo za

opatrovacích platov od štátu alebo od 
sväzkov územnej alebo záujmovej samo
správy (v dalšom texte „penzisti“) sú po
vinní počas brannej pohotovosti štátu na 
vyzvanie konat službu, ktorá sa im pri
káže primerane ich schopnostiam.

(•‘) Vyzvanie podlá ods. 1 vydáva prí
slušný poukazovací úrad (korporácia).

§ 2.
Služieb penzistov (§ 1) možno použil:
a) ako náhradu za zamestnancov na sy- 

slemizovaných služobných miestach, ktorí 
nemôžu konat riadnu službu pre vojenskú 
službu za brannej pohotovosti štátu, pre 
nemoc a pod.

b) namiesto zamestnancov na systemi- 
zovaných služobných miestach, ktoré ne
bolo možno zaplnif pre nedostatok kvali
fikovaných uchádzačov,

c) na vykonanie osobitných úloh, urče
ných vládou, pričom počet penzistov určí 
príslušný ústredný úrad po dohode s Mini
sterstvom financií a ak ide o penzistov sa
mosprávnych sväzkov, — príslušná korpo
rácia so schválením dozorného úradu.

§ 3.
(') Počas služby prislúchajú penzistovi 

doterajšie odpočivné alebo zaopatrovacie 
platy a doplatok, ktorý sa rovná rozdielu 
medzi doterajšími hrubými odpočivnými 
(zaopatrovacími) platmi, ktoré penzista 
mal ako zamestnanec v činnej službe v ča
se, kedy odišiel do výslužby, s pripočíta
ním náležitostí podlá §§ 1 a 2 zákona č. 
40 1941 SI. z.

(:) Pri určení doplatku (ods. 1) je roz
hodné činovné miesta, v ktorom penzista 
vykonáva službu.

(3) Odpočivné alebo zaopatrovacie pla
ty bude penzistom vyplácať doterajšia ich 
penzijná likvidatúra; doplatky však — po
ukazovací úrad. Ak penzista nekoná shiž- 

bu u poukazovacieho úradu, povinný je 
úrad, na 'ktorom penzista koná službu, na
hradiť doplatky poukazovaciemu úradu.

(4) Doplatok (ods. 1) je pre vymeranie 
výslužného nezapočítateľný, nepodlieha 
srážke z titulu penzijného príspevku a po
istného (nár. s mocou zákona č. 270/1941 
SI. z.) a je vyňatý z exekúcie (zo zaistenia, 
zastavenia a postupu).

(‘) Doplatok (ods. 1) vypláca sa mesač
ne pozadu, a to posledného dňa každého 
mesiaca; ak prislúcha doplatok len za časť 
mesiaca, vyplatí sa za každý deň 1/30 me
sačnej čiastky.

§ 4.
(*)  Vstupom do služby (§ 1) zostáva do

terajší pomer penzistu nezmenený.
(2) Služba podľa tohto nariadenia neza

kladá povinnosť penzijného poistenia po
dľa zákona č. 26/1929 Sb. z. a n. v znení 
právnych predpisov tento zákon menia
cich a doplňujúcich a na doplatok (§ 3) ne
vzťahujú sa ustanovenia § 27 vládneho na
riadenia č. 380/1938 Sb. z. a n.

§5.
f1) Ak sa penzista presťahuje z bydliska 

do miesta služobného pôsobiska, ako aj 
pri presťahovaní do pôvodného bydliska 
po skončení služby, prislúchajú mu sťa
hovacie trovy podľa predpisov platných 
pre zamestnancov v činnej službe.

(a) Pri služobných cestách mimo úrad
ného pôsobiska patrí penzistovi náhrada 
služobných výloh podľa predpisov plat
ných pre zamestnancov v činnej službe.

§ 6.
(') Penzisti, ktorí pre chorobu alebo 

pre inú neprekonateľnú prekážku nemôžu 
nastúpiť prikázanú službu (§ 1 ods. 1), sú 
povinní tieto okolnosti oznámiť do 8 dní 
po obdržaní vyzvania okresnému úradu, 
príslušnému podľa ich bydliska (miesta 
pobytu), v Bratislave policajnému riadi
teľstvu.

(!) Okresný (štátny policajný) úrad 
preskúma pravdivosť údajov oznámenia 
(ods. 1) na základe dôkazov, ktoré si 
z úradnej povinnosti zadováži a výsledok 
bezodkladne oznámi úradu, ktorý vydal 
vyzvanie k nastúpeniu služby. Na základe 
oznámenia okresného (štátneho policajné
ho) úradu rozhodne poukazovací úrad 
(korporácia) s konečnou platnosťou, či trvá. 
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na nastúpení služby; o svojom rozhodnutí 
upovedomí penzistu.

§ 7.
Bezdôvodné neuposlúchnutie vyzvania 

(§ 1, ods. 1) trestá sa ako previnenie po
dlá disciplinárnych predpisov platných 
pre zamestnancov v činnej službe.

§ 8.
Príslušný poukazovací úrad (korporá

cia) môže penzistu služby (§ 1 ods. 1) bárs- 
kedy bez udania dôvodov sprostif.

§ 9.
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. 

Sivák v. r.
Dr. Fritz v. r.

Dr. Medrický v. r.
Stano v. r. 
Čatloš v. r.

14.
Zákon 

zo dňa 27. januára 1942 
o zmene a doplnení niektorých právnych 

predpisov o poplatkoch.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

Diel prvý.
Pevné poplatky.

§ 1.
Zvýšenie sadzieb.

(*)  Doterajšie pevné kolkové poplatky 
sa zvyšujú — s výnimkami uvedenými v 
ods. 2 a 3 — takto:

a) poplatky 50 hal. na 1 Ks;
b) poplatky 1 Ks na 2 Ks, 3 Ks na.5 

Ks, 5 Ks na 8 Ks, 8 Ks na 10 Ks, 10 Ks 
na 15 Ks, 15 Ks na 20 Ks, 20 Ks na 25 
Ks, 30 Ks na 40 Ks a 50 Ks na 70 Ks;

c) poplatok určený v § 6 ods. 1la 2 
zákona č. 54/1925 Sb. z. a n. z 500 Ks na 
1000 Ks.

(2) Zvýšenie podlá ods. 1 sa nevzťahuje 
na pevné kolkové poplatky zo zmeniek, 
šekov, obchodných poukážok, dobytčích 
pasov, rybárskych lístkov, nákladných li
stov, hracích karát, legitimácií na sníženú 
alebo voľnú cestu na železniciach (auto
busoch), ako aj na poplatky podľa ústav
ného zákona č. 120/1940 SI. z. a vôbec 
na pevné poplatky, ktoré sú upravené 
ďalšími ustanoveniami tohto zákona.

(’) Sadzby pevných kolkových poplat
kov v súdnom pokračovaní, určené zákon
ným článkom XLIII/1914 a právnymi pred
pismi tento meniacimi a doplňujúcimi, zvy
šujú sa v miere určenej §§ 27 a 28.

§ 2.
Poplatok z obchodných a živnostenských 

kníh a výpisov z nich.
(') Obchodné a živnostenské knihy pod

liehajú poplatku 1 Ks z každého jednotli
vého hárku (§ 44 popi, práv.) bez ohľadu 
na to, či sú knihy viazané alebo vedené 
na voľných listoch.

(2) Poplatok z viazaných kníh a paušál
ny poplatok z kníh vedených na voľných 
listoch sa platí podľa počtu jednotkovej 
plošnej miery normálneho hárku (ods. 1), 
nachádzajúcej sa v celkovej plošnej miere 
všetkých listov, spôsobom určeným v § 38 
popi. práv.

(3) Súčiastky obchodných a živnosten
ských kníh, ktoré sú oddeliteľné od jedno
tlivých listov a určené na vydanie pre zá
kazníkov, nezapočítavajú sa pri výpočte 
poplatku do celkovej plošnej miery. Pre 
poplatkovú povinnosť nerozhoduje, či sa 
knihy vedú len raz alebo v niekoľkých 
rovnopisoch, či sa vyplňujú na jednej ale
bo na obidvoch stranách.

(4) Poplatku podľa ods. 1 nepodliehajú: 
a) účtovné doklady;
b) zápisy o vnútornej evidencii a ma

nipulácii, najmä indexy, knihy lehôt a pod.
P) Poplatník si môže vyžiadať vopred 

rozhodnutie okresného finančného riadi
teľstva o poplatkovej povinnosti. Toto 
rozhodnutie je pre finančnú správu záväz
né. Proti nemu možno podať odvolanie 
do 30 dní.

(“) Výpisy z obchodných a živnosten
ských kníh (najmä bilancie, bilancované 
kontá a kontokorentné výpisy), osvedčujú
ce vzájomné pohľadávky obchodníkov ale
bo živnostníkov medzi sebou, podliehajú 
pevnému poplatku 5 Ks z hárku bez roz
dielu, či sní podpísané len vystaviteľom 
alebo prijímateľom — alebo obidvoma.
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(:) Ak poplatok z obchodných a živ
nostenských kníh alebo z výpisov z nich 
nebol vôbec, včas, predpísaným spôsobom 
alebo v zákonnej sume zaplatený, vyrubí 
sa zvýšený poplatok desafnásobkom ukrá
teného alebo nebezpečenstvu ukrátenia 
vystaveného poplatku.

§ 3.

Poplatok z účtov a im podobných 
písomností.

(') Účtom sa rozumie každá písomnosť 
(soznam, výkaz, výpis z účtov, eskomptný 
lístok a pod.), ktorou obchodník alebo 
živnostník osvedčuje voči druhej osobe 
pohľadávku, ktorá mu vznikla z dôvodu 
v nej uvedeného, bez ohľadu na to, či sa 
v nej potvrdzuje vyrovnanie pohľadávky, 
či je podpísaná a či je v nej uvedené me
no dlžníka alebo nie. Pre poplatkovú pa- 
vinnost je nerozhodné, či vystavíte! je na 
účte vyznačený písomne, tlačou, odtlač
kom alebo iným spôsobom, alebo či účet 
je pojatý do textu listu, je jeho prílohou 
alebo dodatkom.

(ä) Očet, jeho rovnopis a odpis pod
lieha poplatku podľa tejto sadzby:

pri úhrnnej pohľadávke
do 50 Ks . . .

200 Ks . . .
1.000 Ks . . .

. . —.10 Ks, 
. . —.20 Ks, 
. . —.50 Ks,

2.000 Ks . . . . . 1.— Ks,
5.000 Ks . . . . 2.— Ks,

10.000 Ks . . . . . 3.— Ks,
20.000 Ks . . . . . 4.— Ks,
30.000 Ks . . . . . 6.— Ks,
50.000 Ks . . . . . 8.— Ks a

nad 50.000 Ks . . . . . 10.— Ks,
a to za každý hárok.

I1) Odberná knižka, do ktorej zapisuje 
obchodník alebo živnostník dodanie hnu
teľných vecí alebo výkon služieb pre stra
nu a sumu pohľadávok za ne, podlieha 
pevnému poplatku 3 Ks za každý kalen
dárny rok. Potvrdenie platieb v odbernej 
knižke nepodlieha osobitnému poplatku.

(') Ak poplatok z písomnosti podľa 
ods. 1 až 3 nebol zaplatený vôbec, včas, 
v zákonnej sume alebo predpísaným spô
sobom, vyrubí sa zvýšený poplatok naj
viac desatnásobkom ukráteného alebo 
nebezpečenstvu ukrátenia vystaveného 
poplatku. Prijímateľ nesprávne alebo ne
dostatočne kolkovanej písomnosti sa oslo
bodí od platobnej povinnosti podľa vše
obecných poplatkových predpisov, ak do 
15 dní po jej prijatí predloží písomnosť

daňovému úradu cieľom spísania úradného 
nálezu.

§ 4.
Očtenky.

(') Odo dňa, ktorý určí minister finan
cií vyhláškou, v Slovenskom zákonníku, 
treba v podnikoch s právom ubytovať 
hosti a v podnikoch s právom podávať 
jedlá alebo nápoje, ako aj vo všetkých 
spolkových miestnostiach, v ktorých sa 
hrajú spoločenské hry, vystavovať pri pre
vzatí úplat za plnenia podniku kolkovaný 
účet alebo vydať účtenku (ods. 4).

(:) Podnikmi s právom ubytovať hosti 
(ods. 1) sú najmä: hotely, ubytovacie ho
stince, penzionáty ako aj turistické chaty. 
Za podniky s právom podávať jedlá alebo 1 
nápoje (ods. 1) sa považujú podniky, kto- / 
ré vykonávajú živnosť hostinskú alebo vý- [ 
čapnícku, ako aj viechy, cukrárne a ob- I 
chody so zmrzlinou. ■ —

(3) Ustanovenia ods. 1 sa nevzťahujú 
na ‚podávanie jedál v domácnosti za úpla
tu, v robotníckych kuchyniach, v kuchy
niach vydržovaných verejnoprávnymi usta
novizňami, vo vojenských zátišiach, na po
uličné (kočovné) podávanie zmrzliny, ako 
ani na podávanie jedál a nápojov vo výča
poch, v bufetoch a v tých hostincoch, 
ktoré nepodávajú prevážne teplé pokrmy.

~~f*)^Očteňka  je štátom vydaná blankéfa^ 
ktorou možno splniť poplatkovú povinnosť 
podľa ods. 1. Jej formu a obsah určí mi
nister financií vyhláškou, uverejnenou v 
Slovenskom zákonníku.

(’) Účty alebo účtenky vydané podľa 
ods. 1 podliehajú poplatku podľa sadzby 
§ 3 ods. 2. Ak sa však vydávajú:

a) v kaviarňach a vo viechach, pod
liehajú dvojnásobnému poplatku;

b) v podnikoch, v ktorých sa jedlá a 
nápoje podávajú pri hudbe, podliehajú päť
násobnému poplatku. Toto ustanovenie sa 
nevzťahuje na podniky v obciach s počtom 
obyvateľov niže 2000, ak nie sú kúpeľný
mi miestami, a na úplaty za plnenia pri 
príležitostných zábavách s cieľmi dobro
činnými, ak sa za každé jednotlivé plnenie 
platí samostatne a hneď a čistý zisk 
z úplat plynie výlučne na dobročinné ciele. 
Za hudbu podľa prvej vety sa nepo
važuje reprodukovaná hudba (gramofón, 
rádio).

(c) Hodnotu poplatku na účte alebo úč- 
tenke je podnikateľ oprávnený pripočítať 
k úplate.
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(’) Za splnenie povinnosti podľa ods. 1 
zodpovedá solidárne podnikateľ (majiteľ, 
nájomca) a každý, kto jeho menom prijal 
úplatu. Zákazník je povinný účtenku ale
bo účet prijať a uschovať až do opustenia 
podniku.

(“) Za každé porušenie povinnosti uve
denej v ods. 1 až 7 uloží okresné finančné 
riaditeľstvo poriadkovú pokutu:

a) od 20 Ks do 5.000 Ks tomu, kto 
prijal úplatu a nevydal účet alebo účten
ku. Podnikateľ je za zaplatenie vymera
nej pokuty solidárne zodpovedný;

b) od 5 Ks do 100 Ks zákazníkovi, 
ktorý nesplnil povinnosti uložené mu v 
ods. 7 vete druhej.

Ak sa uloží poriadková pokuta, nevy
rubí sa zvýšený poplatok podľa § 3 ods. 4.

(°) Podnikateľovi, ktorý ani po upozor
není úmyselne nezachováva povinnosti 
uložené v ods. 1, možno na návrh Mini
sterstva financií odňať živnostenské opráv
nenie, najmä äk do jedného roku vyskyt
ne sa v jeho podniku opätovne poplatko
vé ukrátenie pri vydávaní účtov alebo úč- 
teniek podľa ods. 1.

(10) Ürady finančnej správy sú opráv
nené poverenými orgánmi kontrolovať 
plnenie povinností podľa ods. 1 až 7..

(") Podrobné predpisy o spôsobe vy
berania a platenia poplatkov účtenkami, 
o dodávaní, evidencii a znehodnotení úč- 
teniek, ako aj predpisy, ktorými sa vyko
návajú ustanovenia' ods. 1 až 10, vydá 
minister financií vyhláškou, uverejnenou 
v Slovenskom zákonníku. Minister financií 
sa splnomocňuje, aby orgánom, ktoré do
zerajú na plnenie povinností podľa ods. 1 
až 7, poskytol primeranú odmenu.

§ 5.
Zábavné produkcie.

(*)  Príležitostné usporiadanie verejných 
tanečných, zábav, zábavných a umeleckých 
koncertov, hudobných a speváckych ve
čierkov, krasojazdeckých a cirkusových 
predstavení, športových zápasov a prete
kov a akýchkoľvek iných zábavných pro
dukcií (v ďalšom texte „zábavné produk
cie") podlieha poplatku za každý deň uspo
riadania podľa tejto sadzby:

A. v miestach mimo Bratislavy:
a) a'k sa konajú pri vstupnom:
1. pevne stanovenom — šesťnásobkom 

najvyššie stanoveného vstupného, ale 
najmenej 20 Ks,

2. ľubovoľnom — 50 Ks;
b) ak sa konajú bez vstupného a na 

náklad jedného alebo viacerých usporia
dateľov, ale tak, že zo spoločného nákla
du nemožno ustáliť jednotlivé podiely, 
alebo ak sa konajú k účelom dobročinným 
s vylúčením súkromného prospechu jed
notlivcov — 10 Ks;

B. v Bratislave platí sa dvojnásobok 
poplatkov určených pod písm. A.;

C, kdekoľvek, ak sa konajú na verej
nom mieste bez vstupného na spoločný ná
klad viacerých usporiadateľov —25°/o naj
väčšieho podielu na náklade.

(!) Divadelné a školské predstavenia, 
ktoré nie sú spojené s tanečnou zábavou a 
vôbec podnikaiteľské usporiadania stálych 
zábavných produkcií (najmä filmových) ne
podliehajú poplatku podľa ods. 1. Avšak 
usporiadanie cirkusových predstavení a 
športových zápasov či pretekov považuje 
sa s hľadiska poplatkového vždy za príle
žitostnú zábavnú produkciu.

(’) O povolenie usporiadania zábavných 
produkcií sú povinní usporiadatelia zažia
dať u miestnej vrchnosti podľa platných 
predpisov. Ak konajú zábavnú produkciu 
bez podania žiadosti o jej povolenie, vy
rubí daňový úrad zvýšený poplatok štvor
násobkom ukráteného alebo nebezpečen
stvu ukrátenia vystaveného poplatku.

(4) Bez zaplatenia poplatku nemožno 
vydať povolenie na usporiadanie zábav
nej produkcie; ak sa predsa vydá, je or
gán, ktorý ho vydal, povinný zaplatiť 
s usporiadateľom solidárne dvojnásobok 
ukráteného alebo nebezpečenstvu ukráte
nia vystaveného poplatku.

(’) Poplatky sa platia tak, že usporia
dateľ pripojí kolky, zodpovedajúce sadzbe, 
k žiadosti a orgán miestnej vrchnosti, ak 
povolí zábavnú produkciu, nalepí ich na 
žiadosť (zápisnicu o nej) a znehodnotí ich 
podľa platných predpisov. Ak usporiada
nie zábavnej produkcie nepovolí, vráti ich 
žiadateľovi. Povoľujúca vrchnosť je povin
ná kolkované žiadosti (zápisnice) uscho
vávať v osobitnej sbierke.

Diel druhý.
Poplatky vyberané s r á ž k o n.

§ 6.
Smluvné poplatky.

(’) Smluvy kúpne (i dodacie), ktorých 
predmetom sú hnuteľnosti a smluvy podni
kateľské, ak sú uzavreté so štátom, župou, 
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okresom, obcou (mestom) alebo iným ve
rejným úradom alebo ústavom územnej sa
mosprávy, alebo so štátnymi podnikmi, 
ktoré nie sú vyhlásené za spravované po
dlá zásad obchodného hospodárenia (ods. 
5), ako aj s londmi a ústavmi štátnymi ale
bo štátom spravovanými ako nadobúdateľ
mi, podliehajú poplatku bez rozdielu, či sa 
o úkone vystavila listina alebo nie.

(ľ) Poplatok zo smlúv uvedených v ods.
1 treba vybral pri úhrade úplaty srážkou 
a odviest na účet miestne príslušného da
ňového úradu. Ak vyplácajúca pokladnica 
nesrazila poplatok v zákonnej sume alebo 
vôbec, vyrubí sa. Minister financií sa spl
nomocňuje, aby určil vyhláškou v Sloven
skom zákonníku podrobné predpisy o vy
beraní poplatkov srážkou.

() Listiny o smluvách uvedených v 
ods. 1 sú oslobodené od smluvného poplat
ku, ale ak obsahujú aj iné ujednania, kto
ré je podľa všeobecných poplatkových 
predpisov podrobené samostatnému po
platku (§ 54 popi, práv.), podliehajú z ne
ho poplatku.

(*)  Platné osobné a vecné oslobodenia, 
okrem oslobodenia z dôvodu obchodnej ko
rešpondencie, nie sú ustanoveniami ods. 1 
a 2 dotknuté. Kúpne a podnikateľské smlu
vy do úhrnnej sumy 1.000 Ks, uzavreté so 
subjektmi uvedenými v ods. 1, nepodlie
hajú smluvnému poplatku.

j1) Štátnym podnikom, ktoré sú vyhlá
sené podlá zákona č. 404/1922 Sb. z. a n. 
za spravované podlá zásad obchodného 
hospodárenia, môže minister financií na
riadil, aby poplatky zo smlúv, uvedených 
v ods. 1 a osvedčených poplatnou listinou, 
vyberaly srážkou; obciam môže nariadil, 
aby poplatky zo smlúv, uvedených v ods. 
1, vyberaly inak než srážkou podlá ods. 2 
a určil súčasne aj spôsob ich vyberania.

(■) O vrátenie neprávom srazených po
platkov možno žiadal do jedného roku 
po výplate sumy sníženej o srážku. Žiadost i 
treba podal na daňovom úrade, v obvode | 
ktorého leži pokladnica, ktorá srážku vy
konala.

(3 Úradné orgány, ktoré opominuly vy
bral poplatok srážkou, sú povinné na-
hradil štátnej pokladnici škodu, ktorá tým 
vznikla; predpíše ju výrokom okresné fi- ! 
nančné riaditeľstvo.

ných v § 6 ods. 1, konaných z hocakého 
dôvodu a hocakým spôsobom (napr, v ho
tovosti priamo, poštovou poukážkou, po
štovou sporiteľňou, pokračovaním odúčto- 
vacím, bankovým žirom, kompenzáciou), 
treba z vyplatenej sumy vybrať kvitančný 
poplatok srážkou bez ohľadu na to, či sa 
vydá o príjme potvrdenka alebo nie. Ak 
sa vydá vopred alebo dodatočne potvrden
ka, ktorú je vyplácajúca pokladnica opráv
nená žiadať od prijímateľa vyplatenej su
my, je prijímateľ povinný potvrdiť príjem 
celej výplaty bez srážky, ale je oprávnený 
uviesť v nej srazenú sumu. Kvitancie (po
tvrdenky) o týchto platbách nepodliehajú 
poplatku.

(:) Srazený kvitančný poplatok treba 
odviesť na účet príslušného daňového úra
du. Ustanovenia § 6 ods. 2 až 7 platia — 
okrem ods. 4 vety druhej o kúpnych a 
podnikateľských smluvách do Ks 1.000 — 
obdobne aj o vyberaní kvitančného poplat
ku srážkou.

(’) Ustanovenia ods. 1 a 2 sa nevzťa
hujú na pokladnice podnikov, ktoré sú vy
hlásené podľa zákona č. 404/1922 Sb. z. 
a n. za spravované podľa zásad obchod
ného hospodárenia.

(4) Kvitančný poplatok sa nesráža 
z výplat mzdy robotníkov, čeladí a živ
nostenských pomocných pracovníkov (§ 2 
zák č. 295/1921 Sb. z. a n.), ako ani z vý
plat náhrady škody, ak ich vyplatili z po
kladníc subjektov, uvedených v § 6 ods. 
1; ani kvitancie o týchto úhradách (výpla- 
tách) nepodliehajú poplatkom.

Diel tretí.

§ 8.
Smluvy dodacie a podnikateľské.
(*)  Smluva dodacia podlieha poplatku 

ako smluva kúpna; ak množstvo tovaru, 
ktoré sa má dodať, je v nej určené len po
dľa najvyššej alebo najnižšej miery, vy
rubí sa poplatok s výhradou práva opra
vy podľa najvyššej alebo najnižšej miery.

(2) Smluvy podnikateľské podliehajú 
poplatku podľa § 6 ods. 1 zákona č. 295/ 
1921 Sb. z. a n. Pomer práce k dodanej 
hmote nemá vplyv na kvalifikáciu smluvy 
a poplatkovú povinnosť. .

§7.
Kvitančné poplatky.

(‘) Pri výplatách (úhradách) peňaž
ných súm pokladnicami subjektov, uvede-

§ 9.
Nájmy a árendy.

(*)  Nájomné a árendálne smluvy, písom
né i ústne (v ďalšom texte „nájmy"), pod-
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liehajú 1% poplatku z úplaty. Avšak ná
jmy bytov, nájmy s ročným nájomným do 
3000 Ks a nájmy hnuteľných vecí a práv 
podrobených dani z «bratu podľa zákona 
o dani z obratu a dani prepychovej pod
liehajú poplatku len pri listinnom osved
čení, hoci len obchodnou korešpondenciou. 
Pri ustálení ročného nájomného 3000 Ks 
považuje sa niekoľko smlúv za jednotný 
právny úkon (smluvu), ak ich uzavrely tie 
isté smluvné strany na to isté časové ob
dobie súčasne alebo dodatočne vedľa seba.

(=) Úplatou (ods. 1 veta prvá) sa roz
umie vymienené nájomné (árenda) za celý 
smluvený čas nájmu a — ak nie je smluve- 
ný určitý čas — za celý čas skutočného 
trvania nájomného pomeru, najmenej však 
za čas troch rokov. Výhrada skoršej vý
povede smluvného pomeru je pre vypočí
tanie úplaty nerozhodná,

(3) Zmena (novácia) nájomného pomeru 
podlieha poplatku podľa poplatkových 
pravidiel (§§ 51 a 52). Ak však zo základ
nej nájomnej smluvy, poťažne z jej do
datku, bol už poplatok v zákonnej sume 
zaplatený, podlieha poplatku podľa ods. 
1 jej zmena v čase trvania nájomného po
meru, poťažne zmena v rozsahu práv a zá
väzkov smluvných strán, len zo sumy, 
o ktorú sa následkom zmeny zväčšuje 
úplata (ods. 2).

(4) O ohlasovacej povinnosti týchto 
smlúv platia obdobne ustanovenia § 11 
ods. 5.

§ 10. 
Svedecké zápisy.

(*)  Za listinu o príslušnom právnom 
úkone považuje sa podľa poplatkového 
práva aj svedecký zápis, t. j. písomnosť 
podpísaná len privolaným svedkom, ak 
osvedčuje právny úkon alebo jeho splne
nie, bez ohľadu na to, u koho sa nachádza.

(s) Poplatková a ohlasovacia povinnosť 
stíha smluvné strany podľa všeobecných 
poplatkových ustanovení.

Diel štvrtý.
Spoločenské smluvy.

§ 11.
Pojem a poplatnosť spoločenských smlúv.

(') Poplatnou spoločenskou smluvou je 
smluva, ktorou dve alebo viac osôb za 
spoločným cieľom spojuje majetkové vkla
dy alebo svoje pričinenie alebo oboje.

(2) Takéto smluvy podliehajú:

zákonník č. 14.

a) ak ide o tuzemské spoločnosti: pri 
osobných zárobkových spoločnostiach po
platkom podľa § 12, pri kapitálových spo
ločnostiach poplatkom podľa § 13, pri 
družstvách poplatkom podľa § 14, a pri 
spolkoch poplatkom podľa § 15;

b) ak ide o cudzozemské spoločnosti, 
poplatkom podľa § 16.

(’) Spoločenské smluvy osobných ob
chodných spoločností [§ 12 ods. 2 písní, 
a)] podliehajú poplatkom bez ohľadu na 
listinné osvedčenie; spoločenské smluvy 
iných osobných zárobkových sdružení [§ 
12 ods. 2 písm. b)] len pri listinnom 
osvedčení. Ak sa o smluve nevyhotovila 
listina, považuje sa za jej listinné osved
čenie aj jej ohlásenie (žiadosť) živnosten
skému úradu, pri spolkoch — podanie žia
dosti o schválenie stanov.

(*)  Príležitostné spoločenské smluvy 
občianskeho práva nepodliehajú poplatku 
podľa tohto dielu. ,

(5) Každý úkon poplatný podľa §§ 12 
až 14 a § 16 tohto zákona treba ohlásiť do 
15 dní od vzniku poplatkovej povinnosti 
daňovému úradu, príslušnému podľa sídla 
spoločnosti a podať pri ohlásení všetky 
podklady, potrebné na výrub poplatku.

§ 12.
Osobné zárobkové spoločností

(') Poplatku zo spoločenskej smluvy 
podliehajú pri osobných zárobkových spo
ločnostiach smluvy:

a) o založení spoločnosti;
b) o vstupe nového člena do spoloč

nosti (s novým majetkovým vkladom, 
s vkladom doterajšieho spoločníka, jeho 
časťou alebo bez vkladu);

c) o zvýšení vkladu doterajšieho čle
na spoločnosti:

1. pri rozmnožení kapitálu spoločnosti,
2. pri prevzatí vkladu (jeho časti) do

terajšieho spoločníka.
(2) Osobnou zárobkovou spoločnosťou 

podľa tohto zákona je:
a) osobná obchodná spoločnosť, t. j. 

verejná obchodná alebo komanditná spo
ločnosť;

b) iné osobné zárobkové sdruženie sú
kromného práva (i tichá spoločnosť).

(3) Poplatok zo spoločenskej smluvy sa 
platí:

a) pri založení spoločnosti — z hodnoty 
všetkých vymienených majetkových vkla
dov;
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b) pri vstupe nového člena do spoloč
nosti alebo zvýšení majetkových vkla
dov dolerajšieho člena — z hodnoty ním 
vneseného majetkového vkladu, poťažne 
z hodnoty, o kloní spoločník zvýšil svoj 
vklad.

(*)  Hodnotou majetkových vkladov je 
ich bežná (predajná) cena, zistená podlá 
platných oceňovacích predpisov. Avšak pri 
vnesení obchodu (jeho časti) ako majetko
vého vkladu do osobnej obchodnej spoloč
nosti platí za hodnotu majetkového vkla
du len čistá hodnota, zistená podľa po
slednej súvahy.

(’) Ak majetkovým vkladom spoločníka 
ie nehnuteľnosť, platí sa z jej hodnoty len 
nehnuleľnostný poplatok.

( j Sadzba poplatku je 2°/o; tento po
platok nesmie byť menší ako:

a) 300 Ks, ak ide o osobnú obchodnú 
spoločnosť a

b) 200 Ks, ak ide o inú osobnú zárob
kovú spoločnosť.

(ľ) Poplatok 300 Ks alebo 200 Ks 
[ods. 6 písní, a) a písní b)] ako pevný 
poplatok sa platí, ak spoločník na do
siahnutie spoločenského účelu sa zaväzuje 
prispievať iba svojím pričinením.

(s) Poplatku 2’/o-nému zo spoločenskej 
smluvy a poplatku nehnutelnostnému ne
podlieha:

a) pokračovanie v spoločenskom po
mere s dedičmi zomrelého člena, ak sa 
vymienilo v spoločenskej smluve, uzavre
tej so zomrelým členom, bez zmeny vo 
vkladoch pôvodných spoločníkov;

b) pokračovanie v spoločenskom po
mere smluvenom na určitý čas mlčky ale
bo na základe novej smluvy bez zmeny 
v osobách a v pôvodných vkladoch spo
ločníkov;

c) predĺženie platnosti spoločenskej 
smluvy pred uplynutím času, na ktorý bola 
spoločnosť pôvodne zriadená za podmie
nok pod pism. b);

d) premena právnej formy osobnej zá
robkovej spoločnosti, okrem premeny na 
spoločnosti podľa §§ 13 a 14, ak sa 
koná bez vstupu nového člena a bez 
zmeny vo výške majetkových vkladov 
doterajších spoločníkov.

[“) V prípadoch uvedených v ods. 8 
platí sa len pevný poplatok určený v ods. 
6 pism. a) a b).

(IO) Nadobudnutie spoločenských podie
lov a práv medzi spoločníkmi samými ale
bo tretími osobami podlieha aj poplatkom, 

ktoré prináležia podľa povahy nadobudnu
tia (úkonu) v smysle všeobecných poplat
kových predpisov.

(n) Poplatok zo spoločenskej smluvy 
sú povinní zaplatiť spoločníci a spoločnosť 
solidárne na príslušnom daňovom úrade 
v hotovosti bez výrubu do 15 dní po za
ložení spoločnosti [ods, 3 pism. a)] alebo 
po uskutočnení zmeny spoločenskej smlu
vy [ods. 3 pism. b) a ods. 8],

§ 13.
Kapitálové spoločnosti.

(*)  Pri kapitálorvých spoločnostiach je 
poplatkom zo spoločenskej smluvy emisný 
poplatok. Tomuto podlieha:

a) smluva o založení spoločnosti,
b) usnesenie o zvýšení základného ka

pitálu spoločnosti.
(2) Kapitálovou spoločnosťou podľa 

tohto zákona je:
a) účastinná spoločnosť,
b) spoločnosť s ručením obmedzeným.
c) ťažiarstvo.
(•) Emisný poplatok sa platí:
a) pri založení spoločnosti z úhrnnej 

nominálnej hodnoty všetkých účastín, po
dielov alebo kuksov i doplatkov (v ďalšom 
texte: „účastnícke listy“) a všetkých prí
platkov, ktoré sú upisovatelia povinní za
platiť následkom upisovania;

b) pri každom zvýšení základného ka
pitálu, z úhrnu kapitálového zvýšenia (do
platkov) a z príplatkov [písní, a)], vymie
nených v spojení so zvýšením.

C) Sadzba emisného poplatku pri cel
kovom základnom kapitále spoločnosti je:

do 2,000.000 Ks ... . 2°/n,
do 20,000.000 .................... 3»/o,
do 50,000.000 .................... 4»/o,
do 100,000.000 .................... 5°/o a

nad 100,000.000 .................... 6»/o.
Pri ťažiarslve nesmie byť poplatok menší 
ako 100 Ks za jeden kuks.

(’) Základným kapitálom podľa ods. 
1 až 4 je:

a) pri účaslinných spoločnostiach — 
účastinná istina;

b) pri spoločnostiach s ručením obme
dzeným a ťažiarstvách — kmeňový kapi
tál, poťažne cena kuksov aj s doplatkami.

(“) Z prínosu nehnuteľnosti za účastníc
ke listy platí sa okrem emisného poplatku 
aj poplatok nehnuteľnostný.



S 1 o v_e n s k ý zákonník č. 14. 311

(’) Z bezplatného nadobudnutia účast
níckych listov doterajšími členmi spoloč
nosti alebo z bezplatného zvýšenia ich me
novitej hodnoty pri zvýšení základného 
kapitálu spoločnosti na vrub rezerv a pre
vodu zisku (okrem zvýšenia z rezervného 
fondu stabilizačného podľa §§ 4 a 5 zá
kona č. 78/1927 Sb, z. a n. v znení zákona 
č. 131/1941 SI. z.), platí sa 15n/o-ný popla
tok z hodnoty zvýšenia. Tento poplatok 
uhradia spoločnosti podielnici, ktorí sú 
účastní na kapitálovom zvýšení.

(6) Emisný poplatok (ods. 3 a 4) a po
platok z bezplatného zvýšenia (odfe. 7) je 
povinná zaplatiť spoločnosť v hotovosti 
bez výrubu daňovému úradu príslušnému 
podľa jej sídla do 15 dní od upovedomenia 
o zápise do verejnej knihy.

(“) Dočasné ‚potvrdenky nepodliehajú 
osobitným poplatkom.

§ 14.
Družstvá.

(‘J Pri družstvách (§ 223 zák. čl. 
XXXVII/1875) je poplatkom zo spoločen
skej smluvy podielový poplatok. Tomuto 
podlieha:

a] smluva o založení družstva;
b) prístup nového člena do družstva;
c) upísanie ďalšieho podielu členom 

družstva;
d) premena svojpomocného družstva 

na nesvojpomocné zmenou stanov.
(2 ) Podielový poplatok sa platí z úhrnu 

úplat za všetky podiely a príplatky, kto
ré upisovatelia sú povinní zaplatiť násled
kom upisovania.

(’) Podielový poplatok sa platí podľa 
tejto sadzby:

a) pri svojpomolcných družstvách !— 
l°/o, najmenej však:

1. zo založenia družstva 100 Ks;
2. po založení družstva 1 Ks z prístu

pu každého nového člena alebo z upísania 
každého ďalšieho podielu;

b) pri iných družstvách 2°/o až 6°/o po
dľa sadzby § 13 ods. 4;

c) pri premene svojpomocného druž
stva na nesvojpomocné — rozdiel medzi 
poplatkom podľa písm. a) a poplatkom po
dľa písm. b).

f1) Svojpomocným podľa tohto zákona 
je družstvo, ktoré obmedzuje svoju základ
nú činnosť len na členov; svojpomocnú po
vahu nestráca družstvo, ak s nečlenmi 

uzaviera také obchody, bez ktorých by ne
mohlo splniť svoje základné úlohy, alebo 
pri ktorých vystupuje ako splnomocnenec 
tretej osoby. Ak družstvo neoprávnene vy
konáva svoju základnú činnosť s nečlenmi, 
stráca nárok na poplatkové výhody uve
dené v ods. 3 písm, a).

(j Podielový poplatok je povinné za
platiť družstvo v hotovosti bez výrubu da
ňovému úradu, príslušnému podľa sídla, do 
15 dní od upovedomenia o zápise do fi
remného registra. Podielový poplatok 
z prístupu do družstva a z prevzatia ďal
šieho podielu je sročný do 15 dní po schvá
lení záverečných účtov družstva valným 
shromaždením. V tej istej lehote je sročný 
rozdiel poplatku podľa ods. 3 písm. c), ak 
družstvo prestalo byť svojpomocným druž
stvom.

(“) Z prínosu nehnuteľnosti za členské 
podiely platí sa okrem podielového po
platku aj nehnuteľnostný poplatok.

(7) Potvrdenky na splátky podie'ové 
nepodliehajú osobitným poplatkom.

§ 15.
Spolky.

I1) Založenie spolku podľa spolkové
ho práva podlieha paušálnemu listinnému 
poplatku, a to:

a) 200 Ks, ak spolok podľa stanov má 
právo zakladať odbočky,

b) 100 Ks pri ostatných spolkoch a
c) 30 Ks zo založenia odbočky.
(2) Stanovy, ich rovnopisy, zápisnica 

o ustavujúcom valnom shromaždení a 
ostatné prílohy žiadosti o schválenie sta
nov nepodliehajú osobitnému poplatku.

(3) Paušálny poplatok podľa ods. 1 
treba zaplatiť na prvej strane prvého hár
ku žiadosti o schválenie stanov.

§ 16.
Cudzozemské spoločnosti.

(') Cudzozemské spoločnosti, ktoré za- 
počnú v tuzemsku prevádzať obchody pod 
svojou firmou prostrednictvoru filiálky ale
bo jednateľslva, podliehajú admisnému 
poplatku. O tomto poplatku platia obdob
ne ustanovenia § 13 ods. 1, 3, 4, 6 a 8; jeho 
základom je kapitál, určený na prevádzku 
tuzemských obchodov.

(2) Platobná povinnosť za poplatok po
stihuje solidárne spoločnosť a jej tuzem
ské orgány.
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Diel piaty.
Rozličné ustanovenia.

§ 17.
Nostrifikačný poplatok,

ľ) Cudzozemské cenné papiere (ods. 
2) prenesené do tuzemska podliehajú jed- 
norázovému nostrifikačnému poplatku, ak 
sa tu slanú predmetom právneho úkonu. 
Pri depozitnom úkone sa však tento po
platok neplatí.

(!) Cudzozemskými cennými papiermi 
sú najmä: účastiny, kuksy, rentové obligá
cie a dielčie dlžobné úpisy cudzozemských 
právnych subjektov, podielové listy cudzo
zemských družstiev a spoločností s ruče
ním obmedzeným, ako aj dočasné poukáž
ky o splátkach na také cenné papiere.

(J) Poplatok činí 2®/o z menovitej hod
noty a pri čiastočne splatených cenných 
papieroch z každej vyznačenej splátky. Ak 
sa z obsahu cenného papieru nedá zistiť 
jeho menovitá hodnota alebo vykonaná 
splátka, platí sa pevný poplatok 100 Ks 
za 1 kus, alebo 2%-ný poplatok z jeho do
kázanej ostatnej nadobúdacej ceny.

(') Platobná povinnosf postihuje soli
dárne každého, kto ako strana spolupôsobí 
pri právnom úkone.

(') Poplatok sa platí kolkami. Treba ich 
nalepiť na líci cenného papiera tak, aby 
nezakrýval jeho číslo, sériu a hodnotu a 
dat znehodnotiť daňovému úradu pred 
uskutočnením právneho úkonu a pri nado
budnutiach na prípad smrti — do 30 dní 
po nadobudnutí.

(c) Ak poplatok nebol zaplatený vôbec, 
včas, v zákonnej sume alebo predpísaným 
spôsobom, vyrubí sa zvýšený poplatok de- 
saťnásobkom ukráteného alebo nebezpe
čenstvu ukrátenia vystaveného poplatku.

§ 18.

Úľavy družstiev.

(') Družstvá, ich sväzy a ústredia sú 
oslobodené od poplatkov zo všetkých po
daní na verejné úrady ako i z podaní na 
súdy ako pozemnoknižné vrchnosti vo ve
ciach uvedených v ods. 2.

(2) Úverné (peňažné) družstvá požívajú 
vecné oslobodenie od týchto poplatkov:

a) pre dlžobné úpisy o pôžičkách, po
skytnutých do úhrnnej sumy najviac 70.000 
Ks a pre úver zabezpečujúce listiny o pô
žičkách poskytnutých do úhrnnej sumy 
najviac 40 000 Ks pre jedného člena a jeho 

rodinu, ako aj pre rukojemské záväzky 
v nich obsiahnuté. Za rodinu treba pova
žoval manžela (manželku) a všetkých po
krvných z pokolenia predkov a z pokole
nia potomkov, ktorí žijú v čase vystavenia 
listiny v spoločnej domácnosti;

b) pre pozemnoknižné zabezpečenie 
pôžičiek uvedených pod písm. a);

c) pre poistenky na tie splátky pô
žičkové, ktoré sa týkajú pôžičiek podľa 
písm. a).

(’) Svojpomocné družstvá sú oslobode
né od poplatkov z obchodných (živnosten
ských) kníh.

§ 19.
Úľavy pre niektoré listiny 

pri peňažnom obchode.
Právne listiny, vydané pri vykonávaní 

práva, vyhradeného rôznym ústavom, pri- 
jímaf peniaze na užitočné upotrebenie pro
ti tomu, že sa peniaze vrátia hneď na po
žiadanie. alebo po uplynutí výpovednej le
hoty, nepodliehajú poplatku.

§ 20.
Zrušenie kolkových stupníc a zmena stup- 

nicových poplatkov na percentné 
poplatky.

(*)  Doterajšie kolkové stupnice sa zru
šujú. Všetky doterajšie stupnicové poplat
ky sa pozmeňujú na poplatky percentné 
lak, že

I. stupnica sa rovná ½% (pol percentu),
II. stupnica sa rovná l°/ó (jednému per

centu) a
IIL stupnica sa rovná 2% (dvom per

centám).
p) Tam, kde sa v poplatkových pravid

lách a ostatných poplatkovo-právnych 
predpisoch užívajú slová „stupnicový po
platok" nahradzujú sa slovami „percentný 
poplatok".

(’) Ustanovenia §§ 13 a 88 poplatko
vých pravidiel sa zrušujú.

§ 21.
Zaokrúblovanie základu poplatkov.
Všetky percentné poplatky sa platia zo 

základu zaokrúhleného nahor na číslo de
liteľné stom a ak základ poplatku nedosa
huje 100 Ks — z hodnôt zaokrúhlených 
nahor na číslo deliteľné dvadsiatimi. Na 
zvyšky niže polovice deliteľov sa ne
prizerá.
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Diel šiesty.
Zmena niektorých ustanovení 

poplatkových pravidiel.
§ 22.

Spôsob platenia poplatkov.
Ustanovenia § 3 poplatkových pra

vidiel sa zrušujú a nahradzujú takto:
„Poplatky sa platia použitím kolkov 

alebo v hotovosti a určené sú pevnou su
mou alebo určitým percentom z hodnoty 
predmetu poplatku."

§ 23.
Platenie kolkami.

Ustanovenia § 4 poplatkových pra
vidiel sa zrušujú a nahradzujú takto:

„(') Použitím kolkov sa platí:
a) pevný poplatok:
1. z podaní, z rovnopisov, ich príloh a 

rubrík; ak je však do podania pojatý aj 
právny úkon alebo ak sa podanie týka 
nejakého nehmotného práva, platí sa 
okrem poplatku z podania aj osobitný po
platok podľa poplatkových predpisov,

2. z vysvedčení,
3. z obchodných a živnostenských kníh,
4. z úradných, vyhotovení, ktoré pod

liehajú pevnému poplatku podľa poplatko
vých predpisov,

5. zo všetkých listín, ktoré nepodlieha
jú percentnému poplatku;

b) percentný poplatok:
1. z právnych úkonov uvedených v § 1 

pism. A č. 3, ak poplatok neprevyšuje 300 
Ks, okrem úkonov uvedených v § 5 
pism. b),

2. z pozemnoknižných zápisov vecných 
práv, ak poplatok neprevyšuje 300 Ks.

(j Ak .percentiiý poplatok podľa ods.
1 pism. b) č. 1 prevyšuje 300 Ks, môže 
sa zaplatiť kolkami alebo v hotovosti po
dľa § 5, a to pri ohlásení právneho úkonu. 
Ak sa poplatok prevyšujúci 300 Ks platí 
kolkami, premlčuje sa právo na výrub po
platku len po 5 rokoch po ohlásení listiny 
na výrub."

§ 24.
Platenie v hotovosti.

Ustanovenia § 5 poplatkových pra
vidiel sa zrušujú a nahradzujú takto:

„V hotovosti sa platí percentný popla
tok:

a) z právnych úkonov uvedených v § 4 
ods. 1 pism. b) č. 1 a 2, ak prevyšuje 300 Ks;

b) bez ohľadu na výšku poplatku z úko
nov uvedených v § 1 pism. A č. 5 ako aj 
z právnych úkonov, ktorými sa práva za
kladajú, prenášajú, zabezpečujú, pozmeňujú 
alebo zrušujú (§ 1 pism. A č. 3), ak plne
nie alebo protiplnenie je sice oceniteľné, 
avšak jeho hodnota nie je udaná v listine 
a nie je vyjadrená ani odvolaním sa na iné 
listiny, knihy alebo účty, ako aj poplatok 
z právnych úkonov poplatných bez zreteľa 
na listinné osvedčenie."

§ 25.
Použitie a znehodnotenie kolkov 

na listinách (písomnostiach).
Ustanovenia § 20 poplatkových pravi

diel sa zrušujú a nahradzujú takto:
„(*)  Kolky, ktorými sa má alebo môže 

splniť poplatková platobná povinnosť na 
listine (písomnosti), treba nalepiť na jej 
prvú stranu tak, aby každý kolok bol pre
písaný niekoľkými, najmenej však dvoma 
riadkami súvislého textu (znenia) listiny, 
ale nie jej nadpisom alebo dátumom.

(2) Pri prepisovaní musí aspoň jeden 
riadok textu listiny začínať a končiť .na li
stine a prechádzať cez kolok, pričom však 
nesmie sa jeho hodnotový údaj urobiť ne
čitateľným.

P) Kolok nalepený na listinu až po jej 
vyhotovení pokladá sa za nejestvujúci."

§ 26.
Platenie poplatku z obchodných a živno

stenských kníh.
Ustanovenia § 38 poplatkových pravi

diel sa zrušujú a nahradzujú takto:
„(’) Poplatok z obchodných a živno

stenských kníh treba zaplatiť pred prvým 
zápisom do nich.

(s) Pred zaplatením poplatku z viaza
ných kníh je poplatník povinný:

a) prevlieknuť všetky listy pevným mo
túzom tak, aby sa mohly obidva jeho kon
ce sviazať a pripevniť pečaťou na vnútor
nej strane obalu;

b) poznamenať na prvej strane knihy 
úhrnný počet listov knihy, ich plošnú mie
ru, nalepiť na nej kolky — ak sa neplatí po
platok v hotovosti — a pripojiť svoj pod
pis čitateľne a v plnom znení.

(“) Poplatok z viazaných kníh sa platí:
a) kolkami alebo
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b) v hotovosti na príslušnom daňovom 
úrade.

(') Ak daňový úrad zisti, že predpisy 
ods. 2 a 3 sú zachované, pripevní oba 
voľné konce prevlieknutého motúza pe
čatným voskom a vtlačí do neho úradnú 
pečat. Nalepené kolky znehodnotí a vy
značí ich počet a hodnotu. Ak sa platí 
poplatok v hotovosti, potvrdí pod peča
ťou výšku prijatej sumy.

(') Poplatok z obchodných a živnosten
ských kaili vedených na voľných listoch 
sa piati:

a) kolkami sadzbou za hárok, ktoré 
sa nalepia na každý voľný list osobitne, 
alebo

b) v hotovosti paušálom. Paušál na 
žiadané obdobie povolí a urči podľa počtu 
voľných listov, na žiadosť vopred podanú, 
okresné finančné riaditeľstvo. Povolenie 
možno viazať na podmienky a kedykoľvek 
odvolať, ak sa zisti, že sa nezachovávajú. 
Po doručení povolenia na paušál je po
platník povinný predložiť voľné listy da
ňovému úradu cieľom oblilerovanía.

f‘) Obchodné a živnostenské knihy, z 
ktorých bol poplatok zaplatený inak, ako 
spôsobom určeným v ods. 1 až 5, považujú 
sa za nekolkované."

Diel siedmy.
Súdne poplatky.

§ 27.
(') Doterajšie sadzby pevných poplat

kov v súdnom pokračovaní, určené člán
kami II. až IV. zákona č. 120'1931 Sb. z. a 
n. v znení § 2 zákona č. 255/1935 Sb. z. a 
n. zvyšujú sa o polovicu. Ustanovenie čl. 
IV. č. 5 zákona č. 120/1931 Sb. z. a n. sa 
zrušuje.

(:) Sadzby pevných poplatkov zo súd
nych rozhodnutí, určené §§ 11 až 13 zá
konného článku XLIII/1914, zvyšujú sa na 
päťnásobok.

§ 28.

Ustanovenia §§ 14 a 15 zákonného 
článku XLIII/1914 sa zrušujú a nahradzujú 
takto:

„(’) Z rozsudkov súdov prvej stolice, 
okrem prípadov uvedených v §§ 11 až 13, 
treba zaplatiť z hodnoty predmetu sporu 
alebo pokračovania poplatok podľa tejto 
sadzby:

do 200.000 Ks . . . -1.5°/o,
nad 200.000 Ks . . . 2“/o.

(:) Poplatku, určenému pre rozsudky sú
dov prvej stolice, podliehajú aj rozsudky 
súdov odvolacích a do volacích stolíc, ak sa 
po vynesení prvostupňového rozsudku 
hodnota predmetu sporu alebo pokračova
nia zvýšila (§ 35); do tohto poplatku sa za
počíta poplatok zaplatený z prvostupňové
ho rozsudku."

§ 29.
Ustanovenia §§ 44 a 45 zákonného 

článku XLIII/1914 sa zrušujú a nahradzujú 
takto:

„(’) Poplatok zo súdnych rozhodnutí 
a poplatok určený v § 20 (z pokonávky, 
uznania alebo vzdania sa) treba platiť do 
300 Ks — kolkami, nalepenými na súdnu 
zápisnicu, a ak prevyšuje 300 Ks — v ho
tovosti bez výrubu obdobne podľa usta
novení článku IV. až IX. vládneho na
riadenia č. 66/1933 Sb. z. a n. Pre ne
splnenie platobnej povinnosti v hotovosti 
bez výrubu stíhajú poplatníkov trestné ná
sledky, určené v § 3 ods. 3 zákona 
č. 65/1933 Sb. z. a n. Lehota na plate
nie vopred počína sa dňom vyhlásenia 
rozhodnutia (uzavretia pokonávky, uznania 
alebo vzdania sa), ak je strana alebo jej 
právny zástupca pri vyhlásení prítomný; 
inak dňom doručenia rozhodnutia.

(2) Súdna kanceláriaje povinná každé 
rozhodnutie (uzavretie “pokonávky, uzna
nie alebo vzdanie sa), z ktorého treba po
platok zaplatiť v hotovosti bez výrubu, za
slať v uhodnovemenom odpise do 30 dní 
po jeho vynesení, poťažne doručení, daňo
vému úradu, príslušnému podlá sídla súdu 
a oznámiť súčasne deň jeho doručenia.“

§ 30.
Ustanovenie § 34 zákonného článku 

XLIII/1914 sa zrušuje a nahradzuje takto:
„V pokračovaniach pred občianskymi 

súdmi — nakoľko tento zákon ináč neusta
novuje — so stanoviska zaplatenia po
platkov pri predmete, ktorý netvorí ma- 
jetkoprávny nárok a nie je oceniteľný, 
treba mať zato, že má:

1. v pokračovaní pred okresnými súd
mi hodnotu 5.000 Ks,

2. v pokračovaní pred sborovými súdmi 
hodnotu 20.000 Ks."

§ 31.
Ustanovenia § 55 zákonného článku 

XLIII/1914 v znení § 4 zákona č. 255,1935 
Sb. z. a n. sa zrušujú a nahradzujú takto:
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,,(*)  Poplatok zo súdnych rozhodnutí 
(pokonávok, uznaní alebo vzdaní sa), kto
rý treba platiť v hotovosti, je povinná v 
prvom rade zaplatiť strana, na návrh kto
rej sa pokračovanie v prvom stupni za
viedlo.

(2) Ak strana, na návrh ktorej sa po
kračovanie v prvom stupni zaviedlo, ne
zaplatila tento poplatok v zákonnej leho
te, v druhom rade je ho povinný zaplatiť 
aj jej odporca, a to

a) ak bol v príslušnom rozhodnutí za
viazaný na úplné hradenie trov pokračo
vania — v celej výške.

b) ak bol v príslušnom rozhodnutí za
viazaný len na platenie časti trov po
kračovania — vo výške, zodpovedajúce! 
pomeru, v akom je zaviazaný platiť trovy 
pokračovania,

c) ak sa príslušné rozhodnutie nezmie
ňuje o trovách pokračovania alebo ak sú 
trovy vzájomne zrušené — vo výške po
lovice poplatku.

(3) Prípadné rozhodnutie súdu o tom, 
kto má platiť poplatok zo súdneho roz
hodnutia, nie je smerodajné pre poplat
kovú platobnú povinnosť."

§ 32.
Ustanovenia § 60 zák. čl. XLIII/1914 sa 

zrušujú a nahradzujú takto:
„(') Ak posúdená strana podá proti 
a) platobnému rozkazu — odpor, 
b) platobnému alebo zaisťovaciemu 

rozkazu, vydanému na základe zmenky, 
obchodnej poukážky, záväzkového listu 
alebo šeku — námietky,

c) usneseniu, ktorým sa povoľuje exe
kúcia na základe verejnonotárskej listiny, 
a to aj vtedy, ak exekúcia bola povolená 
na vymoženie pohľadávky podľa sumy ne
určenej alebo neurčiteľnej — žalobu, 

započíta sa poplatok zaplatený z uve
dených rozhodnutí do poplatku z nového 
súdneho rozhodnutia (pokonávky, uznania 
alebo vzdania sa).

(2) Ak sa pokračovanie zavedené ná
sledkom odporu, námietok alebo žaloby 
skončí tak, že sa nevydá v tomto pokračo
vaní nové súdne rozhodnutie alebo ne
dôjde k pokonávke, uznaniu alebo vzdaniu 
sa, nemožno poplatok z rozhodnutia vrátiť 
alebo odpísať.

(’) Ustanovenia ods. 1 a 2 platia len 
pre prípady v nich uvedené."

á k o n n í k č. 14.

§ 33.
Minister financií sa splnomocňuje, aby 

v dohode s ministrom pravosúdia uve
rejnil úplné znenie doterajších plat
ných predpisov o poplatkoch v súdnom 
pokračovaní. Ak Snem do 3 mesiacov od 
uverejnenia neprejaví nesúhlas, treba po
važovať uverejnený text za autentický.

Diel ôsmy.
Prechodné a záverečné 

ustanovenia,
§ 34.

Prechodné ustanovenia.
(') Ostne nájomné a árendálne smluvy, 

uzavreté pred nadobudnutím účinnosti toh
to zákona a podliehajúce poplatku podľa § 
9, treba ohlásiť na výrub poplatkov do 60 
dní príslušnému daňovému úradu; spoplat- 
ňujú sa odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto zákona.

(2) Ak sa účastinná spoločnosť usnesie 
do konca roku 1942 na zvýšení účastinnej 
istiny podľa § 13 ods. 7, neplatí sa 
15/¾-ový poplatok zo zvýšenia; toto zvý
šenie podlieha — ak niet iného ustano
venia — len emisnému poplatku [§ 13 
ods. 3 pism. b)].  I11

(3) Za dočasné pripustenie filiálok cu
dzozemských peňažných ústavov k tuzem
skej činnosti, požaduje sa len toľko desa
tín snizeneho admisného poplatku podľa 
§ 7, pism. c) nariadenia s mocou zákona 
č. 37/1941 SI. z. v znení nariadenia s mo
cou zákona č. 277/1941 SI. z., na koľko 
rokov platí pripúšťacie povolenie, počí
najúc dňom 1. januára 1941. Čas dlhší 
ako 6 mesiacov počíta sa za plný kalen
dárny rok.

f) O svedeckých zápisoch, ktoré sa 
napísaly pred nadobudnutím účinnosti 
tohto zákona, platia aj naďalej ustanove
nia § 19 zákona č. 54/1925 Sb. z. a n.

(5) Poplatky zo spoločenských smlúv 
kapitálových spoločností (§ 13), sročné 
podľa právnych predpisov, platných pred 
nadobudnutím účinnosti tohto zákona, tre
ba zaplatiť do 60 dní po nadobudnutí jeho 
účinnosti.

(6) Kolky použité a znehodnotené do 
troch mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
tohto zákona podľa doterajších právnych 
predpisov považujú sa za správne použité 
a platne znehodnotené.

(') Smluvné a kvitančné poplatky za
platené do 1. VII. 1942 podľa doterajších
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právnych predpisov považujú sa za správ
ne uhradené.

§ 35.

Ekvivalentná povinnosf zrušených 
právnych útvarov.

Prevody majetku spolkov a sdružení, 
ktoré boly zrušené právnymi predpismi, 
vydanými po 14. marci 1939, na iné sub
jekty, nepodliehajú poplatkom z prevodov 
majetku. Ekvivalentná povinnosf týchto 
zrušených ekvivalentných subjektov prechá
dza dňom ich zániku na právny subjekt, 
ktorý prevzal ich majetok, a to aj vtedy, 
ak sa tak stalo pred nadobudnutím účinno
sti tohto zákona.

§ 36.

Záverečné ustanovenia.

Všetky poplatkové zákony a právne 
predpisy, ktoré odporujú ustanoveniam 
tohto zákona alebo sú nimi nahradené, sa 
zrušujú. Zrušujú sa najmä:

1. ustanovenia §§ 3, 4, 5, 13, 20, 38, 
45, 77, 88 a 106 pism. bj poplatkových 
pravidiel;

2. ustanovenia sadzobných položiek 
3'75 (v znení § 5 ods. 2 vládneho naria
denia č. 403.1920 Sb. z. a n.), 27/58, 41/13 
bod IV. č. 3 a 4 (§§ 7 až 13 zák. čl. 
XXV/1875), 5620, veta druhá poznámky 
pripojenej k sadz. pol. 52'73, ako aj usta
novenia sadz. pol. 77/89 bod I. (§§ 7 až 
9 zák. čl. XVI'1869 v znení § 6 vládneho 
nariadenia č. 403/1920 Sb. z. a n. a čl. XVa 
uvádzacích ustanovení zákona č. 76/1927 
Sb. z. a n. v úprave čl. 3 zákona č. 226/ 
1936 Sb. z. a n. a čl. 2 zákona č. 130/1941 
SI. z.) a bod XII. pism. c) (§§ 5 a 6 zák. 
čl. XVI/1869) a ustanovenia sadzobnej po
ložky 84 84 B č. 2 (v znení § 4 zákona č. 
244/1921 Sb. z. a n. a § 1 vládneho na
riadenia č. 11/1939 I. Sb. z. a n.) poplat
kových pravidiel;

3. ustanovenia § 47 zákonného článku 
XXIII/1898 v znení § 6 zákona č. 210/1919 
Sb. z. a n.;

4. ustanovenia §§ 117 až 120 zákona č. 
58/1906 r. z. v znení zákona č. 271/1920 Sb. 
z. a n. a § 6 vládneho nariadenia č. 403/ 
1920 Sb. z. a n.;

5. zákon č. 171/1892 r. z. v znení záko
na č. 304 1919 Sb. z. a n.;

6. ustanovenia §§ 14, 15, 44, 45, 46, 55 
a 60 zákonného článku XLIII/1914 v zne
ní § 4 zákona č. 255/1935 Sb. z. an.;

7. ustanovenia § 56 (v znení poznámky 
6 vety 1 a 2 k sadzbe zákona č. 337/1921 
Sb. z. a n. a pozn. 8 k jeho vykonávacie
mu vládnemu nariadeniu č. 111/1922 Sb. 
z. a n.] ustanovenia § 65 ods. 3 ako aj 
ustanovenia § 71 (§§ 1 až 3 zák. čl. XIV/ 
1901 a vyhlášky č. 19/1940 SI. z.) zákon
ného článku XI/1918;

8. § 1 písní, a) a b) č. 1, §§ 3 pism. m), 
5 ods. 2 a § 6 vládneho nariadenia č. 403/ 
1920 Sb. z. a n.;

9, zákon č. 76/1921 Sb. z. a n.;
10. §§ 1, 2, 13 až 19 zákona č. 54/1925 

Sb. z. a n. a §§ 9 až 14 jeho vykonáva
cieho vládneho nariadenia č. 87/1925 Sb. 
z. a n,;

11. článok XV. uvádzacích ustanovení 
zákona o priamych daniach č. 76/1927 Sb. 
z. a n. v znení čl. II. zákona č. 60/1940 
SI. z.

§ 37.
Účinnosť.

Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 
dňom 15. februára 1942; vykoná ho mini
ster financi! v dohode so zúčastnenými 
ministrami.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr, Pružinský v. r.
Dr. Medrický v. r.

Dr, Fritz v. r.
Sivák v. r.
Stano v. r. 
Čatloš v. r.

15. 
Zákon 

zo dňa 27. januárä 1942 
o zmenkovom poplatku.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

DIEL PRVÝ. 
Predmet poplatku.

§ L 
Zmenka.

f1) Zmenkovému poplatku podlá tohto 
zákona podlieha každá zmenka cudzia 
i vlastná, a to:
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a) zmenka tuzemská, čiže zmenka vy
stavená v tuzemsku a splatná kdekoľvek, a

b) zmenka cudzozemská, čiže zmenka 
vystavená v cudzine a splatná kdekoľvek, 
ak je prenesená do tuzemska.

(2) Poplatkom podľa tohto zákona pod
lieha aj každá podpísaná listina, označená 
ako zmenka, i ked nemá všetky náležitosti 
zmenky.

§2.
Rovnopis a odpis zmenky.

(’) Každý zmenkový rovnopis (prima, 
secunda, terlia atď.) posudzuje sa čo do 
poplatnosti za zmenku samostatnú. Poplat
ku však nepodlieha rovnopis určený vý
hradne na obstaranie prijatia (akceptuj 
v cudzine, ak je tento cieľ-na rovnopise 
výslovne vyznačený a ak bol rub tohto 
rovnopisu prečiarnutý tak, aby každý ru- 
bopis alebo kvitovanie boly zamedzené.

(2) Zmenkový odpis rubopisom opatre
ný sa posudzuje čo do poplatnosti ako 
zmenka samostatná.

§3.
Predĺženie sroku zmenky.

Písomné predĺženie sroku zmenky sa 
posudzuje čo do povinnosti poplatkovej za 
zmenku novú s odchýlkou, že srok zmen
ky sa počíta po dni, ktorým uplynula le
hota sročnosti predĺženej zmenky. Sadzba 
poplatku sa riadi podľa zmenkovej sumy, 
ktorej sa predĺženie týka.

§ 4.
Rubopis, rukojemský a hypotekárny pre

jav, prijatie (akcept) a kvitovanie.
(') Rubopis, rukojemský prejav a kvito

vanie na zmenke podliehajú poplatku (§ 
8) len vtedy, ako boly napísané:

a) na zmenku, ktorá podlieha poplatku 
podľa sadzby § 6 ods. 1 písm. c),

b) na zmenku inú v čase, kedy už bolo 
treba podľa tohto zákona doplniť popla
tok (§ 7) na sumu podľa sadzby § 6 ods. 1 
pism. c),

c) ak sa napísal rubopis na zmenku 
v takom čase, kedy bolo treba následkom 
tohto rubopisu doplniť (§ 7) poplatok na 
sumu podľa sadzby § 6 ods. 1 písm. c).

(:) Rubopis zmocňovací a prijatie (ak
cept obyčajný i čestný] nepodliehajú po
platku.

(“) Ak sa v znení zmenky povoľuje vlo
žiť alebo zaznamenať hypotekárne záložné 
alebo nadzáložné právo, podlieha zmenka 
poplatku podľa sadzby § 6 ods. 1 pism. c).

P) Ak sa povolenie vložiť či zazname
nať alebo ospravedlniť hypotekárne zálož
né či nadzáložné právo vpíše na zmen
ku v samostatnom dodatku alebo v spoje
ní s prijatím (akceptom obyčajným i čest
ným) alebo s iným zmenkovým prejavom, 
podlieha toto povolenie (hypotekárny pre
jav) osobitnému spoplatneniu podľa usta
novení § 8 ods. 3.

§ 5.
Listina zmenke na roveň postavená.
í1) Ustanovenia tohto zákona o zmen

kovom poplatku platia obdobne aj pre 
listiny, čo do poplatnosti zmenke na 
roveň postavené, a to pre

a] obchodnú poukážku na peňažné 
plnenie, bez ohľadu, či znie na príkaz ale
bo nie,

b) obchodnú záväzkovú listinu na pe
ňažné plnenie,

c) obchodný dlžobný úpis o preddav
ku (zálohe) a závdavku na cenné papiere 
alebo na tovar,

d) obilný záložný list a pre taký zálož
ný list verejného obilného skladišťa, kto
rý sa prenáša oddelene (§ 35 vl. nár. č. 
135/1939 SI. z. a § 1 nár. s mocou zákona 
č. 285/1941 SI. z.),

e) varant (záložný list) verejného skla- 
dišťa, ak je od^vlastníckeho listu oddele
ný a prenáša sa rubopisom,

f) šek.
(:) Výnimky z ustanovení ods. 1 čo 

do sadzby poplatku zo šekov a obchod
ných poukážok na peňažné plnenie určujú 
ustanovenia § 9.

DIEL DRUHY.
Sadzba poplatku.

§6.
Základný poplatok.

(*)  Zmenka podlieha poplatku zo su
my, na ktorú znie (zmenková suma) a to:

a) zmenka, z ktorej s určitosťou vidieť, 
že je sročná do 3 mesiacov a 5 dni po 
dni vystavenia uvedenom na nej, podľa 
tejto sadzby:

do 1.000 Ks 20 h z každých i začatých 
200 Ks,
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vyše 1.000 Ks 1 Ks z každých i zača
tých 1.000 Ks,

b) zmenka so sročnostou dlhšou ako 3 
mesiace a 5 dní po dni vystavenia, ale nie 
viac ako 6 mesiacov a 5 dní, podľa tejto 
sadzby:

do 1.000 Ks 40 h z každých i začatých 
200 Ks,

vyše 1.000 Ks 2 Ks z každých i zača
tých 1.000 Ks,

c) zmenka so sročnostou dlhšou ako 6 
mesiacov a 5 dní pa dni vystavenia, ako aj 
zmenka so sročnostou kratšou, ak sa 
v jej znení pavolujé vložiť alebo zazname
nať hypotekárne záložné či nadzáložné 
právo, 1%-ovému poplatku.

(:) Zmenka na videnie alebo na určitý 
čas po videní sročná podlieha poplatku 
ako zmenka uvedená v ods. 1 písní, a), 
ak nie je z jej obsahu zrejmé, že je sroč
ná po 3 mesiacoch a 5 dňoch po dni vy
stavenia; ale ak je z jej obsahu zrejmé, že 
je sročná po 3 mesiacoch a 5 dňoch, pod
lieha poplatku podlá ods. 1 písm. b) ale
bo c) (§ 7 ods. 3). Aj o zmenke na videnie 
alebo na určitý čas po videní platí ustano
venie ods. 1 písm. c) o hypotekárnom pre
jave.

(’) Cudzozemská zmenka splatná v tu
zemsku podlieha poplatku ako zmenka tu
zemská.

(*)  Zmenka cudzozemská, splatná vý
hradne v cudzine (tranzitozmenka), ak bo
la daná v tuzemsku do obehu (§ 13 ods. 
4), podlieha poplatku 20 h z každých i za
čatých 500 Ks.

§ 7.

Dodatočný poplatok.

(') Ak sa prevedie rubopisom, okrem 
rubopisu zmocňovacieho:

a) zmenka uvedená v § 6 ods. 1 písm. 
a) po uplynutí 3 mesiacov a 5 dní, ale pred 
uplynutím 6 mesiacov a 5 dní po dni vy
stavenia, — treba poplatok doplniť na 
sadzbu podľa § 6 ods. 1 pism. b),

b) zmenka, uvedená v § 6 ods. 1 
pism. a) alebo pism. b), po uplynutí 6 me
siacov a 5 dní po dni vystavenia, — treba 
poplatok doplniť na sadzbu podľa § 6 ods. 
1 pism. c).

(!) Ak pri zmenke pôvodne ad poplat
ku oslobodenej zanikne dôvod oslobodenia, 
alebo ak sa prevedie rubopisom, násled
kom ktorého zaniká oslobodenie, treba 
platiť poplatok základný (§ 6) a pri splne

ní podmienok tohto paragrafu aj poplatok 
dodatočný.

(3 ) Pri zmenke na videnie alebo na 
určitý čas po videní (§ 6 ods. 2) treba 
prvý všedný deň po uplynutí 3 mesiacov 
a 5 dní, pripadne 6 mesiacov a 5 dní po dni 
vystavenia zmenky doplniť poplatok na 
sumu podľa obdoby ods. 1 a 2, ak nebo
la zmenka do 3 mesiacov a 5 dní, prípad
ne do 6 mesiacov a 5 dní po dni vystave
nia predložená na platenie.

(') Ak sú podmienky uvedené v ods. 1 
až 3 splnené pri zmenke cudzozemskej, 
splatnej v tuzemsku v čase, kedy nastala jej 
poplatnosť v tuzemsku, podlieha dodatoč
nému poplatku podľa ustanovení ods. 1 až 
3. S hľadiska ods. 1 a 2 má význam aj ru- 
bopis pripojený v cudzine.

(rj Ak sa zmenka predloží súdu na 
zápis hypotekárneho záložného alebo nad- 
záložného práva, zaplatí sa poplatok podľa 
sadzby určenej v § 6 ods. 1 pism. c), ak 
nebola zmenka podrobená poplatku, alebo 
sa doplní na túto výmeru, ak bola podro
bená menšiemu poplatku. Pre výšku doda
točného poplatku je smerodajná hodnota 
práva, ktoré sa má zapísať do verejných 
kníh.

(°) Ak zmenka, vystavená v cudzine a 
splatná výhradne v cudzine (§ 6 ads. 4), 
stane sa neskoršie splatnou v tuzemsku, 
alebo ak sa použije v tuzemsku v pokra
čovaní na súde, treba poplatok z nej do
plniť na plnú sadzbu podľa § 6 ods. 1 ale
bo 2, pričom treba obdobne použiť usta
novenia ods. 4 a 5.

§ 8.
Poplatok z rubopisu a z iných prejavov.

f1) Rubopis (§ 4) podlieha poplatku 
podľa sadzby § 6 ods. 1 písm. a). Avšak 
rubopis na zmenke, ktorá obsahuje hypo
tekárny prejav alebo na zmenke, na zá
klade ktorej stal sa zápis do verejnej kni
hy, podlieha poplatku podľa sadzby § 6 
ods. 1 pism. c).

(2) Rukojemský prejav a kvitovanie, ak 
sú poplatné podľa § 4 ods. 1, podliehajú 
poplatku podľa sadzby § 6 ods. 1 písm. c] 
zo zaručenej alebo kvitovanej sumy.

(') Osobitnému 1%-ovému poplatku 
podlieha z hodnoty prevzatého záväzku 
hypotekárny prejav uvedený v § 4 ods. 4. 
Ak je však takýto prejav spojený s rubo
pisom alebo s rukojemstvom, podrobeným 
1%-ovému poplatku (ods. 1 veta druhá a 
ods. 2), nepodlieha hypotekárny prejav 
ďalšiemu poplatku.
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§ 9.
Snížený poplatok zo šekn a z obchodnej 

poukážky na peňažné plnenie.
f1) Šeky a obchodné poukážky na pe

ňažné plnenie, uvedené v ods. 2 a 3, ne
podliehajú poplatku podľa §§ 6 až 8, ale 
sníženému poplatku.

(2) Snížený poplatok zo šeku je:
a) 5 h zo šeku Poštovej spqriteľne,
b) 10 h zo šeku, vystaveného a splat

ného v tuzemsku, ak vyhovuje predpisom 
šekového zákona a je vyhotovený na še
kovej blankete oprávneného šekovnika,

c) 20 h zo šeku v tuzemsku vystave
ného a v cudzine splatného, ak vyhovuje 
podmienkam uvedeným v pism. b), ako aj 
zo šeku v cudzine vystaveného a v tuzem
sku splatného, ak vyhovuje právnym pred
pisom o šeku, platným v mieste jeho vy
stavenia.

(’) Z obchodnej poukážky na peňažné 
plnenie, vystavenej a splatnej v tuzem
sku, z ktorej s určitosťou vidieť, že je sroč- 
ná do 8 dní, a z obchodnej poukážky na 
peňažné plnenie, vystavenej v cudzine, 
ak sa predloží na platenie v tuzemsku do 
20 dni po dni, o ktorom sa preukáže, že 
došla do tuzemska, činí snížený poplatok 
20 h.

DIEL TRETÍ.
Právne domnienky.

§ 10.
(’) Ak zo zmenky nemožno bezpečne 

zistiť skutočnosť alebo čas, od ktorého zá
visí jej poplatnosť alebo povinnosť na do
plnenie poplatku {§ 7), má sa až do doká
zania opaku za to, že je tu už skutočnosť 
alebo čas, ktorý zakladá túto povinnosť 
alebo odôvodňuje vyššiu sadzbu poplatku. 
Ustanovenia § 2 ods. 2, § 16 ods. 1 veta 
druhá a § 76 ods. 2 zmenkového zákona 
neplatia pre zmenkový poplatok.

(2) Podľa zásady uvedenej v ods. 1 
predpokladá sa o zmenke, na ktorej chý
ba deň vystavenia alebo údaj sroku alebo 
oboje, že je alebo má byť sročná neskor
šie než po 6 mesiacoch a 5 dňoch po dni, 
kedy bola vystavená. To platí i vtedy, 
ak je niektorý z týchto údajov, alebo ak 
sú obidva tak nejasné alebo neurčité, že 
sa deň vystavenia alebo čas sroku nedajú 
spoľahlivé zistiť. Neplatí to však pri zmen
ke na videnie alebo na určitý čas po 
videní, ak deň vystavenia zmenky, a pri 

zmenke na určitý čas pa videní aj čas 
po videní, je označený dostatočne a 
určite.

(’) Kým nedokáže poplatník opak, 
predpokladá sa aj o nedatovanom rubo- 
pise na zmenke, vystavenej pred dlhším 
časom ako pred 3 mesiacmi a 5 dňami, 
pripadne 6 mesiacmi a 5 dňami, že bol na
písaný na zmenku až po uplynutí tohto 
času.

(J) Ak v tuzemskej zmenke nie je uda
ná zmenková suma, ale z poznámky, pri
pojenej atramentom na líci zmenky a 
nad jej textom, je zrejmé, do akej naj
vyššej zmenkovej sumy možno zmenku 
použiť (napr, „zmenka použiteľná do 
200.000 Ks”), platí táto najvyššia suma 
bezvýhradne ako základ pre sadzbu zmen
kového poplatku, a to aj vtedy, ak sa 
zmenka neskoršie vyplní na sumu nižšiu. 
Ak sa zmenka dodatočne vyplní na vyššiu 
zmenkovú sumu, než aká zodpovedá za
platenému poplatku, postihnú poplatníkov 
trestné následky určené v § 17.

■ (") Ustanovenie ods. 4 piati len vte
dy, ak je zmenkový veriteľ alebo majiteľ 
zmenky oprávnený prevodzovať bankové 
(peňažné a úverové) obchody po živno
stenský.

(°) Ak sa nemôže použiť ustanovenie 
ods. 4, platí pre sadzbu poplatku až do 
dokázania opaku, že zmenka zneje na su
mu 100.000.— Ks. Ak by sa takáto zmen
ka vyplnila na zmenkovú sumu, ktorá 
prevyšuje 100.000.— Ks, postihnú poplat
níkov trestné následky určené v § 17.

§ 11.
(') Ak je z tuzemskej zmenky, v kto

rej chýba deň vystavenia alebo údaj sroku 
alebo obidva, zrejmé z poznámky pripo
jenej atramentom na jej líci nad znením 
zmenky, že to, čo z textu zmenky chýba, 
bude vyplnené až neskoršie (napr, slo
vami „Krycia zmenka" alebo „Čo chýba, 
bude doplnené neskoršie"), predpokladá 
sa pre sadzbu poplatku, že zmenka je 
alebo bude sročná neskoršie ako 3 me
siace a 5 dní, ale najneskoršie do 6 me
siacov a 5 dní po tom, čo bola vystave
ná. Poplatok sa nevráti, ak sa zmenka /y- 
plní tak, že je sročná do 3 mesiacov a 5 
dní po vystavení.

(2) Ustanovenie ods. 1 platí len pri 
podmienke uvedenej v § 10 ods. 5. Ďalšou 
podmienkou výhody podľa ods. 1 je, že 
zmenka, až sa vo všetkom riadne vyplní, 
nebude sročnou neskoršie ako 6 mesiacov
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a 5 dni po dni vystavenia v texte zmenky 
uvedenom, Ak by bola sročná neskoršie, 
bude tento dlhší čas obehu smerodajný 
pre poplatnosf zmenky bez toho, aby pri 
tom bolo povolené dodatočne doplniť chý
bajúci poplatok (§ 17).

DIEL ŠTVRTÝ.
Platenie.

§ 12.
Platobná povinnosť (poplatníci).

(’J Poplatok zo zmenky tuzemskej a 
z prejavu na nej (§ 4) sú solidárne povinní 
so zreteľom na čas, kedy vznikla platobná 
povinnosf každej osoby, zaplatiť:

a) každý, kto podpíše akýkoľvek pre
jav na zmenke (napr, vystaviteľ, ručiteľ, 
akceptant, intervenient, rubopísec),

b) každý, kto nadobudne zmenku na 
vlastný alebo cudzí účet, scudzí ju, dá ju 
do zálohu, alebo ju prijme ako zábezpeku;

c) každý, kto predloží zmenku na pla
tenie, prijme na ňu platbu alebo ju kvi
tuje,

d) každý, kto spísal protest pre ne
prijatie alebo neplatenie a neoznámil sú
časne poplatkové ukrátenie (§§ 17 a 21),

e) majiteľ zmenky a vôbec každý, kto 
sa zúčastnil na jej obehu činnosfou uve
denou v § 13 ods. 4.

(-) Poplatok zo zmenky cudzozemskej 
a z prejavu, ktorý sa stal na takejto zmen
ke v tuzemsku, sú solidárne povinné za- 
platif všetky osoby uvedené v ods. 1, kto
ré sa zúčastnily na tuzemskom obehu 
zmenky, nevynímajúc ani tuzemské osoby 
uvedené v ods. 1 písm. d).

(') Poplatníci uvedení v ods. 1 a 2 sú 
solidárne povinní zaplatiť aj poplatkové 
zvýšenie podľa § 17.

(*)  Obchodný dohodca (senzál), ktorý 
spolupôsobil pri prevode zmenky, o kto
rej vedel alebo mohol vedieť, že je ne
správne kolkovaná, ručí za ukrátený po
platok a jeho zvýšenie.

(:) Ak niektorý z poplatníkov, zavia
zaných podľa ustanovení ods. 1 až 4, 
zaplatí poplatok, ktorý sa mal zaplatiť už 
skôr, kým zmenku dal do obehu alebo ju 
protestoval, má — okrem predchodcov 
od poplatku osobne oslobodených — po- 
stižné právo proti tým predchodcom, kto
rí mali podľa zákona poplatok zaplatiť.

§ 13.

Sročnosf poplatku.

(*)  Základný poplatok (§ 6) treba zapla
tiť:

a) zo zmenky tuzemskej skôr, ako sa 
na zmenku napíše prvý podpis,

b) zo zmenky cudzozemskej, splatnej 
výhradne v cudzine (§ 6 ods. 4) skôr, ako 
sa dá zmenka v tuzemsku do obehu,

c) z inej zmenky cudzozemskej (§ 6 
ods. 3) skôr, ako sa dá zmenka v tuzem
sku do obehu, ale najneskoršie do 14 dní 
po dni, ktorého sa zmenka dostala do tu
zemska.

(s) Dodatočný poplatok (§ 7) treba 
zaplatiť:

a) v prípadoch § 7 ods. 1 a 2 skôr, ako 
sa napíše rubopis, a ak sa napísal rubo
pis na tuzemskú zmenku v cudzine, v ča
se určenom v ods. 1 písm. c),

b) zo zmenky na videnie alebo na urči
tý čas po videní, prvý všedný deň po uply
nutí lehôt určených v § 7 ods. 3, a ak je 
zmenka v tomto čase v cudzine, prvý 
všedný deň po tom, čo sa dostala do tu
zemska,

c) v prípade § 7 ods. 5 pred podaním 
žiadosti,

d) v prípade § 7 ods. 6 skôr, ako sa 
zmenka stala splatnou v tuzemsku alebo 
bola predložená v tuzemsku v súdnom po
kračovaní.

(a) Pri predĺžení zmenky (§ 3) a pri 
prejavoch, uvedených v § 4, treba popla
tok zaplatiť pred podpísaním prejavu, a ak 
tento bol napísaný v cudzine, v čase urče
nom v ods. 1 písm. c).

(‘) Zmenka je daná do obehu, len čo 
ju niekto opatrí akceptom — hoc len čest
ným, — rukojemstvom alebo rubopisom, 
nadobudne ju na svoj či cudzí účet, alebo 
ju scudzí, dá ju do zálohu alebo prijme 
ako zábezpeku, predloží na prijatie alebo 
na platenie, platí na ňu, alebo prijme pe
niaze, protestuje ju pre neprijatie alebo 
neplatenie alebo ju použije na súde či ve
rejnom úrade, bez ohľadu na to, či sú me
no alebo firma toho, kto sa jej obehu zú
častnil, na zmenke podpísané alebo nie.

(“) Pri lehotách uvedených v § 6 počí
tajú sa mesiace podľa zmenkového záko
na a dni na konci lehoty — podľa kalen
dára.
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§ 14.
Spôsob platenia.

í1) Poplatok zo zmeniek sa platí:
a) použitím kolkovaných úradných 

blanket (§ 15 ods. 1),
b) kolkami (ods. 2 a 3) alebo
c) v hotovosti (ods. 4).
(2) Kalkami sa platí:
a) základný poplatok z tuzemskej 

zmenky, vystavenej na úradnej blankete, 
ktorej kolok neuhradzuje zákonný popla
tok, alebo ak zmenka nebola vystavená na 
úradnej blankete,

b) základný poplatok z cudzozemskej 
zmenky,

c) dodatočný poplatok zo zmenky pô
vodne od poplatku oslobodenej alebo niž
šiemu poplatku podrobenej.

P) Pri platení kolkami nalepia sa 
kolky:

a) v prípade ods. 2 pism. a) na rub 
papieru, určeného na napísanie zmenky, 
pred pripojením prvého podpisu a dajú sa 
obliterovat úradnou dátumovou pečiat
kou daňovému úradu. Dátum obliterácie, 
ak nie je jasné už z odtlačku pečiatky, 
vpíše obliterujúci úrad do každého kol
ku atramentom. Kolky sa nesmú úradne 
obliterovat, ak je už na papieri podpis 
vystaviteľov, akceptantov, rubopiscov ale
bo vôbec dajakej osoby. Poplatková po
vinnosf nie je splnená, ak sa základný po
platok uhradí kalkami iným než uvede
ným spôsobom, najmä ak sa kolky oblite- 
rujú súkromnou pečiatkou alebo pečiat
kou nepríslušného úradu,

b) v prípade ods. 2 pism. b) na rub 
zmenky, a to, ak rub nie je ešte popísaný, 
na hornom okraji rubu, v ostatných prí
padoch priamo pod posledný cudzozem
ský zápis tak, aby nad kolkom neostalo 
prázdne miesto na napísanie rubopisu 
alebo iného prejavu. Nalepené kolky sa 
obliterujú spôsobom určeným pad pism. a),

c) v prípade ods. 2 pism. c) na rub 
zmenky v hodnote rovnajúcej sa dodatoč
nému poplatku skôr, ako sa zmenka po
užila spôsobom odôvodňujúcim doplnenie 
poplatku, alebo skôr ako nastala skutoč
nosť alebo čas, ktorý takéto doplnenie odô
vodňuje. Ak povinnosf doplniť poplatok 
vznikla tým, že zmenka bola predložená 
na súde (§ 7 ods. 5 a 6), obliteruje kol
ky súd; inak musí si poplatník zadovážiť 
obliteráciu kolkov spôsobom určeným pod 
pism. a) na obliterujúcom úrade skôr, než 

sa zmenka použije spôsobom odôvodňu
júcim doplnenie poplatku, pripadne skôr, 
ako nastane skutočnosť alebo čas, ktorý 
doplnenie odôvodňuje. Pre čas platenia 
dodatočného poplatku zo zmenky na vi
denie alebo na určitý čas po videní platí 
výnimočné ustanovenie § 7 ods. 3.

(') V hotovosti treba na daňovom 
úrade v čase určenom v § 13 platiť zá
kladný alebo dodatočný poplatok, ak pre
vyšuje sumu 300.— Ks. Daňový úrad po
tvrdí na zmenke alebo na papieri určenom 
na vyhotovenie zmenky, že poplatok bol 
v hotovosti zaplatený, a vyznačí aj deň 
platby.

(°) Ak zo zmenkového predĺženia (§ 3) 
alebo z iného zmenkového prejavu (§ 4) 
nebol uhradený poplatok ani v hotovosti 
podlá ods. 4 ani kolkami podľa ods. 3 
pism. a), možno ho platiť výnimočne tak, 
že sa kolok, skôr ako sa zmenka pre
dĺži alebo sa na ňu napíše iný prejav, na
lepí na rub zmenky na mieste určenom 
pre predĺženie alebo pre iný prejav a pre
píše sa v dolnej časti prvým riadkom pre
javu a v hornej časti dňom, mesiacom 
(písmenami) a rokom použitia kolku tak, 
aby prepisovanie dátom začínalo a konči
la na listine a prechádzalo cez kolok.

(“) Ak sa na vyhotovenie listiny, posta
venej zmenke na roveň (§ 55), nepoužila 
úradná blanketa, možno kolky z týchto 
listín znehodnotiť spôsobom, určeným 
v ods. 5. Ministerstvo financií môže povo
liť platiť poplatok z takejto listiny priama.

p) Ak nebol poplatok zo zmenky (ods. 
1 až 4) alebo z listiny, postavenej jej na 
roveň (ods. 6), alebo z prejavu na týchto 
listinách oboch druhov (ods. 5) zaplatený 
predpísaným spôsobom, nie je kolková a 
poplatková povinnosf splnená (§ 17).

§ 15.
Úradné a súkromné blankety.

P) Úradné blankety zmenkové vydáva 
výhradne finančná správa. Finančná sprá
va je oprávnená vyberať za blanketu aj 
poplatok, ktorého výšku a spôsob platenia 
určí minister financií vyhláškou v Sloven
skom zákonníku. Minister financií sa zmoc
ňuje, aby úradné zmenkové blankety me
nil vyhláškou uverejnenou v Slovenskom 
zákonníku.

P) Finančná správa môže pre jednotliv
cov (firmy) vydať osobitné blankety 
a opatriť ich kolkovými značkami úradne 
vtlačenými (signatúra). Pre takéto blanke
ty platia predpisy o úradných blanketách.
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§ 16.
Výmena a vrátenie,

(’) Okrem prípadu uvedeného v ods. 
2 nemôže sa kolok vymeniť alebo poplalok 
vrátiť, ak je na zmenke akýkoľvek podpis.

(:) Vymeniť poplatok zo zmenky cudzej 
ale dosiaľ neakceptovanej, vyhotovenej na 
úradnej blankete alebo opatrenej kolkami 
úradne obliterovanými, možno za inú úrad
nú blanketu alebo kolky len vtedy, ak ide 
o zmenku vyhotovenú vyslaviteľom na 
vlastný príkaz, ktorá nebola dosiaľ opatre
ná akceplom, rubopisom alebo vôbec hoc
akým podpisom inej strany a predkladá sa 
na výmenu pred jej srokom; samotný pod
pis vystaviteľa zmenky nevylučuje v tom
to prípade výmenu.

DIEL PIATY.
Trestné ustanovenia.

§ 17.
Zvýšený poplatok

(') Ak poplatková povinnosť z listiny 
v tomto zákone uvedenej alebo z prejavu 
na nej nebola splnená, vyrubia sa ako zvý
šený poplatok (t. j. ukrátený poplatok a 
jeho zvýšenie) tieto násobky sumy ukráte
ného poplatku, ktorý nebol vôbec, v zá
konnej sume, včas, alebo predpísaným 
spôsobom zaplatený:

a) desafnásobok — pri l“/o-ovom po
platku,

b) päťdesiatnásobok — pri poplatku 
určenom podľa sadzby § 6 ods. 1 písm. b), 

c) stonásobok — pri ostatných poplat
koch.

(:) Ak sa zavedie dôchodkové trestné 
pokračovanie, nesmie byť peňažný trest 
alebo upúšťacia suma menej, ako zvýšený 
poplatok podľa ods. 1.

(■) Poplatníci uvedení v § 12 nemôžu 
proti výrubu zvýšeného poplatku namie
tať, že listina nebola riadne spoplatnená 
už v čase, kedy ju podpísali, alebo kedy 
nastala iná skutočnosť, odôvodňujúca ich 
platobnú povinnosť.

Účinná ľútosť.

§ 18.
Ak poplatník, zaviazaný na zaplate

nie zvýšeného poplatku, oznámi daňovému 
úradu ukrátenie poplatku z listiny uvede
nej v tomto zákone, alebo z prejavu na 
nej skôr, ako sa úrad o ňom dozvie, zapla

tí súčasne ukrátený poplatok a desatinu 
zvýšeného poplatku (§ 17) a vzdá sa kaž
dého opravného prostriedku, nepožaduje 
sa od neho zvyšok zvýšenia.

§ 19.
Prijímateľ niektorej listiny v tomto zá

kone uvedenej a poplatku podrobenej, ale 
I nespoplatnenej vôbec, alebo spoplatnenej 

nedostatočne, nesprávne, alebo nie včas, 
môže seba a osoby, ktoré sa zúčastnily 
obehu listiny po ňom, oslobodiť od povin
nosti zaplatiť poplatkové zvýšenie alebo 
zabrániť trestnému stíhaniu, ak do 30 dní 
po tom, čo mu listina dôjde, oznámi ukrá
tenie poplatku daňovému úradu a zaplatí 
súčasne ukrátený poplatok. Dokázať, že 
lehota bola zachovaná, je povinný po
platník.

DIEL ŠIESTY.

Doplnkové a záverečné 
predpisy.

§ 20.
Prepočítanie cudzej meny.

Cudzia mena sa prepočítava podľa 
platných poplatkovo-právnych predpisov.

§ 21.
Dozor nad zachovávaním zákona.

(’) Verejné úrady a súdy a ich úradníci, 
ako aj verejní notári, spisujúci protesty, sú 
povinní skúmať, či je listina v tomto zá
kone uvedená správne spoplatnená, a zi
stené závady a nedostatky bezodkladne 
oznámiť daňovému úradu.

(2) Verejní notári a súdni úradníci, spi
sujúci protesty, sú povinní v registri, do 
ktorého sa zapisujú protesty, poznamenať, 
koľko bolo zo zmenky alebo z inej listi
ny v tomto zákone uvedenej alebo z 
prejavu na nich na poplatku uhradené, či 
bol kolok správne použitý, najmä či bol 
a kedy obliterovaný alebo prepísaný (§ 14 
ods. 5); ak poplatok nebol správne uhra
dený, treba ta vyznačiť.

(•) Finančná správa je oprávnená cieľom 
kontroly požadovať od osôb, ústavov a 
podnikov, ktoré sa zaoberajú poskytova
ním úveru, aby jej orgánom predložíly 
zmenky, šeky a ostatné listiny v tomto zá
kone uvedené, ktoré majú u seba, ako aj 
na ne sa vzťahujúce zápisy.
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§ 22.
Platnosť všeobecných poplatkových 

predpisov.
Nakoľko v tomto zákone nie je ur

čené inak, platia všeobecné predpisy o 
kolkoch a poplatkoch.

§ 23.
Zrušenie doterajších predpisov.

Všetky predpisy odporujúce tomuto zá
konu sa zrušujú, najmä: § 4 zákona č. 54/ 
1925 Sb. z. a n., zákon č. 48/1928 Sb. z. 
a n. a §§ 2 a 3 vládneho nariadenia č. 11/ 
1939-1. Sb. z. a n.

§ 24.
Účinnosť a vykonanie zákona.

Tento zákon nadobudne účinnosť dňa 
1. júla 1942; vykoná ho minister financií 
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.
Dr. Medrický v. r. 

Stano v. r.

16.
Zákon

zo dňa 27. januára 1942
o Úrade na ochranu živnostenského 

vlastníctva.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na.tomto zákone:
§ t-

Pri Ministerstve hospodárstva sa zria
ďuje Úrad na ochranu živnostenského 
vlastníctva (v ďalšom texte „Úrad").

§ 2.
f1) Do pôsobnosti Úradu patrí nezávisle 

vykonávať úlohy, ktoré sa týkajú ochrany 
živnostenského duševného vlastníctva, na
jmä

ochrany vynálezov,
ochrany známok,
ochrany vzoriek,
ochrany firmy a obchodného mena,

o n n i k č. 15. a 16.

ochrany pôvodu tovaru,
potlačovania nekalej súťaže, 
potlačovania hospodárskeho vyzvedač- 

stva
a podpory technického výskumníctva.
(2) Vo veciach uvedených v ods. 1 pri

slúcha Úradu doterajšia pôsobnosť Mini
sterstva hospodárstva a Patentného úradu, 
a vo veciach uvedených v § 11 pism. b) 
doterajšia pôsobnosť úradov verejnej sprá
vy vnútornej I. stolice.

S 3.
(’) Úrad sa skladá z potrebného počtu 

stálych a dočasných členov.
(2) Stáli členovia sa ustanovujú z osôb 

práva znalých a z osôb odborne-technicky 
vzdelaných; v oboch prípadoch sa vyžadu
je úplné vysokoškolské vzdelanie.

(2) Stáli členovia sú štátni zamestnanci 
rezortu Ministerstva hospodárstva kon
ceptnej alebo technickej služby.

P) Predseda a jeho námestník sa usta
novujú zo stálych členov úradu. Ak je pred
seda práva znalý, má mať jeho námestník 
odborne-technické vzdelanie a naopak, ak 
má predseda vzdelanie odborne-technické, 
má byť námestník práva znalý.

(6) Dočasní členovia sú právnickí alebo 
technickí odborníci z rozličných odborov 
verejnej správy, vedeckého alebo hospo
dárskeho života. Prijatím funkcie dočasné
ho člena podrobuje sa tento pri jej vyko
návaní predpisom služobnej pragmatiky, 
platnej pre štátnych zamestnancov, o slu
žobných povinnostiach.

(u) Dočasnému členovi patrí za výkon 
funkcie odmena, ktorej výšku určí pred
seda.

§ 4.
(') Predsedu, jeho námestníka a čle

nov ustanovuje minister hospodárstva.
(2) Stálych členov možno pozbaviť tejto 

funkcie len na základe disciplinárneho ale
bo súdneho rozhodnutia.

(3) Dočasní členovia sa ustanovujú na 
5 rokov a môžu byť ustanovení znovu. 
Pred uplynutím funkčného obdobia možno 
ich pozbaviť funkcie len na základe disci
plinárneho rozhodnutia.

(4) Na disciplinárne pokračovanie pre 
stálych a dočasných členov je príslušná 
disciplinárna komisia, ktorej členov me
nuje predseda Úradu.

(5) Členovia Úradu sú povinní složí £ do 
rúk ministra hospodárstva osobitnú prísahu 
tohto znenia:
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„Prisahám Bohu Všemohúcemu a Vše- 
vedúcemu, že vždy budem verný Sloven
skej republike a poslušný jej vláde, že bu
dem zachovával zákony a nariadenia, 
ako aj úradné tajomstvo, a že ako člen 
Úradu na ochranu živnostenského vlast
níctva budem rozhodoval nestranne a 
svedomite podľa platných zákonov a na
riadení a podľa svojho najlepšieho pre
svedčenia, a že sa od svedomitého plnenia 
týchto svojich povinností nedám ničím od
vrátil. Tak mi Pán Boh pomáhaj!"

§5.
(') Člen Úradu je vylúčený zo spo

lupôsobenia:
a) vo veciach, v ktorých je sám stra

nou alebo v ktorých je k niektorej zo strán 
v pomere spoluoprávneného, spoluzaviaza- 
ného alebo zaviazaného z postihu;

b) vo veciach svojej manželky alebo 
osôb, ktoré sú s nim v priamom pokolení 
príbuzné alebo sošvagrené, alebo s kto
rými je v pobočnej vetve do 4. stupňa 
príbuzný alebo do druhého stupňa sošva- 
grený;

c) vo veciach svojich osvojiteľov alebo 
pestúnov, vo veciach svojich osvojených 
detí alebo chovancov, ako aj vo veciach 
svojich poručencov alebo opatrovancov;

d) vo veciach, v ktorých zastupuje ale
bo zastupoval jednu zo strán, alebo vzhľa
dom na ktoré má alebo očakáva hmot
ný prospech alebo škodu.

(-) Členovia Osobitného senátu pre ve
ci ochrany živnostenského vlastníctva pri 
Najvyššom správnom súde (§ 15) sú vylú
čení aj vo veciach, v ktorých spolupôsobili 
na Úrade.

§ 6.
Úrad má tieto oddelenia:
a) všeobecné, 
b) patentové, 
c) stažnostné a 
d) zrušovacie.

§ 7.
Všeobecné oddelenie je príslušné po

kračoval v rámci pôsobnosti, uvedenej v 
§ 2, v nesporných otázkach, týkajúcich sa 
najmä:

a) ochrany známkovej,
b) ochrany vzorkovej,
c) ochrany íirmy a obchodného mena, 
d) údajov o pôvode tovaru a označenia 

o jeho pôvode,

e) nekalej súťaže, 
f) hospodárskeho vyzvedačstva a 
g) zápisov do registrov.

§ 8.
Patentové oddelenie je príslušné po

kračoval v otázkach, týkajúcich sa najmä:
a) patentových prihlášok,
b) odporov proti udeleniu patentu,
c) vyloženia, udelenia, závislosti, úpl

ného alebo čiastočného zamietnutia 
žiadosti o udelenie patentu.

§ 9.
(*)  Vo všeobecnom a patentovom odde

lení rozhoduje stály člen samostatne, ak 
treba — po vyjadrení príslušného člena 
druhého oddelenia.

(:) Prednostu všeobecného a prednostu 
patentového oddelenia ustanovuje mini
ster hospodárstva zo stálych členov na 
návrh predsedu Úradu.

(’) Prednosta a členovia všeobecného 
oddelenia majú byt práva znalí, prednosta 
a členovia patentového oddelenia majú mať 
odborne-technické vzdelanie.

C) Proti rozhodnutiam všeobecného 
a patentového oddelenia niet v inštanč- 
nom pokračovaní opravného prostriedku; 
výnimky určuje § 10.

§ 10.
(‘) Proti rozhodnutiam všeobecného 

oddelenia o zápisoch do registrov [§ 7 
pism. g)] a proti rozhodnutiam patentové
ho oddelenia o patentových prihláškach, 
o odporoch, o vyložení, udelení, o závislo
sti, úplnom alebo čiastočnom zamietnutí 
žiadostí o udelenie patentu [§ 8 písm. a) 
až c)] možno si sťažovať u sťažnostného 
oddelenia.

(:) V sťažnostnom oddelení sa rozho
duje v senátoch.

(*)  Sťažnosť treba podať na Úrade v le
hote 30 dní po doručení lozhodnutia, ak 
nie je určená pre jednotlivé prípady iná 
zákonná lehota.

(') Rozhodovania o sťažnosti nesmie sa 
zúčastniť člen, ktorý už spolupôsobil pri 
rozhodnutí, proti ktorému je podaná sťaž
nosť.

(5) Proti rozhodnutiam senátu sťažnost
ného oddelenia niet v inštančnom pokračo
vaní ďalšieho opravného prostriedku.

(°) Proti rozhodnutiu o zápise do re
gistra patentových zástupcov v smysle §
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43 patentového zákona možno si sťažovať 
na Úrade v lehote 30 dní po doručení roz- 
ho'dnutia. O sťažnosti rozhoduje Minister
stvo hospodárstva.

§ 11.

f1) Zrušovacie oddelenie rozhoduje:
a) ©výhradnom práve na použitie znám

ky, o priorite a prevode tohto práva, o otáz
ke, či môže byť zapísaná známka užívaná 
treťou osobou, o výmaze ochrannej znám
ky a o návrhoch určovacích;

b) o neplatnosti uloženia vzorky alebo 
o strate práva ku vzorke;

c) o návrhoch na odvolanie, zrušenie, 
odňatie patentu, o vyhlásení patentu za zá
vislý, o relatívnej neúčinnosti patentu, o 
udelení nútených licencií a o návrhoch ur
čovacích;

d) o predbežných otázkach v zásaho- 
vých sporoch.

p) V zrušovacom oddelení sa rozhodu
je v senátoch.

P) Okrem vecí uvedených y ods. 1 zru
šovacie oddelenie podáva znalecké mienky 
podľa § 17.

§ 12.

(*)  Senáty v sťažnostnom a zrušovacom 
oddelení sa skladajú z troch stálych čle
nov, rátajúc do toho aj predsedu senátu.

p) Senáty sostavuje a svoláva predse
da Úradu alebo jeho námestník, alebo z po
verenia predsedu Úradu predseda prísluš
ného senátu.

P) Pri rozhodovaní o otázkach povahy 
prevažne právnej má byť predseda sená
tu a jeden prísediaci práva znalý, druhý 
prísediaci odborne-technicky vzdelaný, pri 
rozhodovaní o otázkach povahy prevažne 
technickej predseda senátu a jeden príse
diaci odborne-technicky vzdelaný a druhý 
prísediaci práva znalý.

P) V prípade pochybnosti rozhoduje 
predseda Úradu o tom, či niektorú otázku 
treba považovať za prevažne právnu alebo 
technickú.

P) Pri rozhodnutiach o sporných otáz
kach v smysle § 11 ods. 1 pism. c) dopl
ňuje sa senát na päť členov, a to povo- 
lamm dvoch dočasných členov do senátu. 
Podľa povahy senátu (právny alebo tech
nický) sa povolajú dvaja dočasní členovia 
z radu právnych alebo technických odbor
níkov.

§ 13.
P) V senátoch sťažnostného a zrušova- 

cieho oddelenia predsedá predseda Úradu 
alebo jeho námestník. Ďalších predsedov 
senátov ustanovuje minister hospodárstva 
na návrh predsedu Úradu zo stálych čle
nov.

p) Senát rozhoduje väčšinou hlasov; 
pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas pred
sedu, ktorý hlasuje posledný.

P) Opatrenia, ktorými sa pripravujú 
usnesenia alebo rozhodnutia senátov, vyko
náva v ich mene referent, a to v senátoch 
prevažne právnych — člen právny v doho
de s členom technickým, v senátoch pre
važne technických — člen technický v do
hode s členom právnym.

P) K prípravnému pokračovaniu podľa 
ods. 3 možno pribrať aj znalcov, ktorí nie 
sú členmi Úradu; títo znalci nehlasujú.

§ 14.
(*)  Usnesenia a rozhodnutia senátov a 

všeobecného a patentového oddelenia sa 
vydávajú v mene Úradu; musia byť odô
vodnené, písomne vyhotovené a musia ob
sahovať poučenie o opravných prostried
koch.

p) Usnesenia a rozhodnutia senátov 
podpisuje predseda príslušného senátu. 
Rozhodnutia všeobecného a patentového 
oddelenia podpisuje príslušný stály člen.

P) Vyhotovenia Úradu sa doručujú 
zpravidla poštou.

P) Úrad môže strane, ktorá nemá do
časne v tuzemsku zástupcu, alebo ktorej 
pobyt v tuzemsku nie je známy_a potrebu
je zastupovanie, ustanoviť opatrovníka, kto
rému možno doručovať s rovnakým práv
nym účinkom ako strane samej.

§ 15.
t1) V prípadoch uvedených v § 11 ods. 

1 pism. a) až c) možno sa odvolať do 60 
dní od doručenia k Osobitnému senátu pre 
veci ochrany živnostenského vlastníctva 
pri Najvyššom správnom súde (v dalšom 
texte „Osobitný senát").

p) Osobitný senát sa skladá z predse
du, ktorým je senátny predseda Najvyššie
ho správneho súdu a z členov, ktorými sú 
jeden senátny radca Najvyššieho správne
ho súdu, jeden člen Úradu a dvaja odbor- 
ne-technickí členovia. Členovia z Najvyš
šieho správneho súdu musia mať sudcov
skú kvalifikáciu.
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(’) Členov Osobitného senátu a ich zá
stupcov menuje prezident republiky na ná
vrh vlády, a to na 5 rokov. Môžu byt me
novaní znova.

(4) Na čas ich funkcie sa vzťahujú na 
členov Osobitného senátu ustanovenia §§ 
67 a 68 Oslavy. Členom Osobitného se
nátu patrí za výkon ich funkcie honorár, 
ktorého výšku urči vláda.

(:) Rokovací poriadok určí si Osobitný 
senát sám a predloží ho vláde na schvá
lenie. Rokovací poriadok má sa uverejniť 
v Slovenskom zákonníku.

('') Odborne-technických členov povo
láva s prípadu na prípad predseda Osobit
ného senátu zo soznamu menovaných od- 
borae-technických členov.

f) Pomocné a kancelárske práce a 
vecné potreby pre Osobitný senát obstará
va. Najvyšší správny súd.

§ 16.
Proti opatreniam a rozhodnutiam, kto

rými sa pripravuje konečné rozhodnutie 
všeobecného alebo patentového oddelenia 
alebo usnesenie po prípade konečné roz
hodnutie senátu sťažnostného alebo zrušo- 
vacieho oddelenia, nie je prípustná samo
statná statnosť alebo samostatné odvola
nie. Taktiež je neprípustná samostatná 
sťažnosť alebo samostatné odvolanie proti 
medzitýmnemu rozhodnutiu. Vo všetkých 
týchto prípadoch možno však príslušnému 
oddeleniu navrhnúť, aby zmenilo príprav
né opatrenie alebo rozhodnutie referenta, 
prípadne medzitýmne rozhodnutie.

§ 17.
Ürad podáva súdom na žiadosť písomné 

znalecké mienky o otázkach, ktoré spada
jú do jeho pôsobnosti.

§ 18.
Register Grádu obsahuje patentový 

register, register zástupcov vo veciach 
patentových, ústredný známkový pripadne 
vzorkový register a potrebné abecedné ka
talógy.

(:) Registre obsahujú tieto údaje:
a) patentový register obsahuje porado

vé číslo, predmet a trvanie udelených pa
tentov, ako aj meno, zamestnanie a bydli
sko ich majiteľov a zástupcov. V re
gistre treba vyznačiť počiatok, uplynu
tie, zánik, odporovanie, odvolanie, zruše
nie a odňatie patentu, jeho vyvlastnenie, 

vyhlásenie prídavkového patentu za samo
statný, taktiež vyhlásenie závislosti paten
tu. ako aj prevody patentu, udelenie 
licencií, zástavné práva, iné vecné práva 
k patentu, neúčinnosť patentu proti pred
chádzajúcemu užívateľovi, určovacie roz
hodnutie a poznámky o spornosti;

b) ústredný známkový register obsahu
je tie isté údaje, ako registre vedené u ob
chodných a priemyselných komôr a po 
prípade obdobné údaje o ochranných 
známkach medzinárodne chránených.

(’) Na žiadosť vydá Ürad overené odpi
sy zápisov z registrov.

(■‘J Registre Üradu majú byt verejnosti 
počas úradných hodín prístupné na na
hliadnutie.

§ 19.

(*) Úrad vydáva úradný periodický ča
sopis, v ktorom uverejňuje predpísané vy
hlášky vo veciach svojej pôsobnosti.

(2) Popisy a výkresy udelených paten- . 
tov vydáva Úrad — ak je to prípustné — 
v samostatných tlačivách (Patentové spi
sy)-

(3) Podrobnosti o úprave a vydávaní 
úradného časopisu a Patentových spisov 
určí minister hospodárstva vyhláškou v 
Úradných novinách.

§ 20.
Podrobnejšiu organizáciu Üradu upra

ví vláda nariadením,

§ 21.
Rokovací poriadok Üradu určí minister 

hospodárstva a uverejní ho v Slovenskom 
zákonníku. V ňom môže určiť výšku po
riadkových pokút až do Ks 20.000. Po
riadkové pokuty, uložené podľa rokova
cieho poriadku, odvádzajú sa štátnej po
kladnici.

§ 22.
Všade tam, kde sa v platných predpi

soch hovorí o Patentnom súde, treba ním 
rozumieť Osobitný senát podľa § 15 tohto 
zákona a všade tam, kde sa v platných 
predpisoch hovorí o Patentnom úrade, tre
ba ním rozumieť Ürad na ochranu živno
stenského vlastníctva podľa tohto zákona.

§ 23.
Na zabezpečenie nevyhnutného počtu 

odborných patentových zástupcov mini
ster hospodárstva môže do konca prvého
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roku účinnosti tohto zákona za takýchto 
zástupcov ustanoviť svojprávnych a bez
úhonných štátnych občanov s vysokoškol
skou právnickou alebo technickou kvali
fikáciou. Ustanovenie nahrádza skúšku, 
pi odpísanú v § 43 patentového zákona,

§ 24.
P) Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré 

odporujú ustano-veniam tohto zákona, na
jmä:

a) §§ 33 až 42, §§ 44 až 47 zákona č. 
30/1897 r. z. v znení zákonov č. 305/1919 
Sb. z. a n., č. 604/1919 Sb. z. a n., č. 252/ 
1922 Sb. z. a n. a č. 26/1933 Sb. z. a n.;

b) ustanovenia § 19 zákona č. 237/1858 
r. z. v znení zákonov č. 35/1865 r. z., č. 
469/1919 Sb. z. a n,, č. 259/1921 Sb. z. a n. 
a č. 28/1933 Sb. z. a n., nakoľko upravujú 
pôsobnosť úradov verejnej správy vnútor
nej rozhodovať aj o neplatnosti uloženia 
alebo o strate práva na vzorku;

c) § 17 zákona č. 19/1890 r. z.
(ä) Minister hospodárstva sa splnomoc

ňuje vyhláškou uverejniť v Slovenskom zá
konníku v súhrnnej úprave všetky platné 
predpisy dotknuté týmto zákonom i so 
zmenami z neho vyplývajúcimi. Takto 
uverejnené predpisy 'treba po troch mesia
coch odo dňa uverejnenia vyhlášky po
kladať za autentické, ak Snem Slovenskej 
republiky do tohto času nevysloví s nimi 
svoj nesúhlas.

§ 25.
Prihlášky a iné podania vo veciach pa

tentových, učinené na Ministerstvo hospo
dárstva v čase od 14. marca 1939 do dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto zákona, po
kladajú sa za prihlášky a podania učinené 
Úradu na ochranu živnostenského vlast
níctva. Opatrenia a rozhodnutia Minister
stva hospodárstva v pokračovaní patento
vom v čase od 14. marca 1939 do dňa na
dobudnutia účinnosti tohto zákona pova
žujú sa za rozhodnutia a opatrenia Úradu.

§ 26.
Tento zákon nadobúda účinnosť 60. 

dňom po vyhlásení; vykoná ho minister 
hospodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r. i

Mach v. r. !
Dr. Pružinský v. r. ;
Dr. Medrický v. r. j

Dr, Fritz v. r.
Stano v. r. j

17.
Nariadenie 

s macou zákona 
zo dňa 21. januára 1942 

o niektorých mimoriadnych opatreniach 
▼ obore ochrany vynálezov, známok 

a vzoriek.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaduje:

§ t
(’) Lehoty na uplatnenie priority uve

denej v čl. 4 parížskej unijnej dohody na 
ochranu živnostenského vlastníctva, uve
rejnenej vyhláškou č. 104/1941 SI. z., (v 
ďalšom texte ‚‚unijná priorita") sa pre
dlžujú do 31. decembra 1942, ak neuply- 
nuly pred 14. marcom 1939. Toto ustano
venie sa nevzťahuje na unijnú prioritu, 
ktorej lehota na uplatnenie uplynie v smy
sle čl. 4 parížskej unijnej dohody po 31. 
decembri 1942.

(2) Majiteľ patentu, ochrannej známky 
alebo vzorky, poťažne príslušnej prihláš
ky, môže unijnú prioritu podľa ods. 1 uplat
niť aj keď jeho ochranné právo už bolo 
v Slovenskej republike prihlásené, zapísa
né alebo udelené bez uplatnenia alebo 
priznania unijnej priority.

(’) Žiadosti o priznanie unijnej priority, 
podané pred účinnosťou tohto nariadenia, 
ktoré vyhovujú podmienkam ods. 1, sa po
kladajú, pokiaľ o nich nebolo ešte rozhod
nuté, za žiadosti o priznanie unijnej priori
ty podľa tohto nariadenia.

(4) Ustanovenia ods. 1 až 3 platia pre 
cudzozemcov len v prípade vzájomnosti. 
O tom, či sú dané podmienky vzájomno
sti, rozhodne Ministerstvo hospodárstva 
po dohode s Ministerstvom zahraničných 
vecí.

§ 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. Medrický v. r.

Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r.

Sivák v. r. 
Stano v. r.
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§ 2.
Účastiny, nadabudnuté po dni, ku kto

rému bola sostavená posledná ročná sú
vaha, možno oceniť nadobúdacou hodno
tou a účastiny skôr nadobudnuté — rov
nakou sumou ako v poslednej rodnej sú
vahe.

§ 3.
(') Ústavy a podniky, ktoré pri sosta

vení ročnej súvahy použijú ustanovení § 1 
ods. 1 alebo § 2, môžu zo zisku tejto sú
vahy vykázaného vyplatiť dividendu, tan
tiémy, poťažne podiely na zisku len, ak 
to pripúšťajú zásady riadneho hospodáre
nia, ale najvyššie sumou, ktorej sa použilo 
na také ciele zo zisku vykázaného v po
slednej ročnej súvahe.

(■) 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.

§ 4.
Ustanovenia tohto nariadenia sa ne

vzťahujú na verejno-právne sociálne po
isťovne ani na iných nositeľov sociálneho 
poistenia (náhradné ústavy príplatkové 
ústavy, fondy a podobné ustanovizne).

§5.
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, Pružinský v. r. 

Sivák v. r.
Dr. Fritz v. r.

Dr, Medrický v. r.
Stano v. r. 
Čatloš v. r.

18.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 21. januára 1942

o priechodných bilančných úľavách pre 
ústavy a pcdniky povinné verejne účtovať.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185'1939 SI. z. nariaďuje:

§ k
(‘) Oslavy a podniky, ktoré sú podľa 

všeobecných právnych predpisov alebo 
podlá stanov povinné verejne účtovať, 
môžu v ročnej súvahe za obchodné obdo
bie, ktoré úplne alebo zčiastky padá do 
kalendárneho roku 1941, oceniť cenné pa
piere pevne zúročiteľné (ukladacie papie
re) nadcbúdacou hodnotou; ak však cenné 
papiere boly už pojaté do poslednej rečnej 
súvahy a boly v nej ocenené pod nado- 
búdaciu hodnotu, — najvyššie touto nižšou 
hodnotou.

(•) U vylosovaných alebo ináč amorli- 
zovaných cenných papierov, ktorých pre
plácanie bolo odložené podľa vládneho 
nariadenia č. 306.1938 Sb. z. a n. alebo 
podľa nariadenia vlády Slovenskej kra
jiny č. 67 1938 Ür. nov., môžu byť pojaté 
vedia amorlizovanej (vylosovanej) sumy 
do ročnej súvahy tiež úroky, ktoré na 
tieto cenné papiere vzhľadom na uve
dený odklad podľa príslušných usta
novení týchto predpisov ešte pripadajú. 
Kupóny cenných papierov, u ktorých vý
plata kupónov je podľa uvedených pred
pisov odložená, poťažne len preddavkové 
prevádzaná, možno oceniť bez ohľadu na 
tento cdklad, poťažne preddavkové vy
plácanie.

I1) Ustanovenie § 11, ods. 6 zákona č. 
77/1938 Sb. z. a n., ako aj iné osobitné 
ustanovenia, podľa ktorých je prípustné 
oceňovať ukladacie papiere menovitou 
hodnotou, zostávajú nedotknuté.

Tlač: Andrej v BratiMave, Ulica Rodobrany č. 12.
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19.
Zákon 

zo dňa 4. februára 1942
o úprave niektorých právnych pomerov 
podniku Krompašské závody na med, 

účastinná spoločnosť v Bratislave,
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

§ 1.
Spory proti Krompašským závodom na 

med, úč. spol. v Bratislave (v ďalšom 
texte „spoločnosť‘) z pohľadávok voči 
spoločnosti sa prerušujú do 31. decembra 
1943. V tomto čase treba odmietnuť nové 
žaloby proti spoločnosti, odložiť exekúcie 
(súdne, finančné a iné administratívne) a 
iné zaisťovacie úkolny na jej majetok. 
V tom istom čase nemožno vyhlásiť na 
majetok spoločnosti konkurz; prípadne už 
zavedené 'konkurzné pokračovanie sa na 
tento čas prerušuje.

§ 2.
V prerušených sporoch, v odložených 

exekúciách a iných zaisťovacích úkonoch, 
a to tak pre pohľadávky súkromnoprávne 
ako aj verejnoprávne, a v prerušenom 
konkurznom pokračovaní (§ 1) možno po- 
kračcivaf po 31. decembri 1943 len na 
návrh.

§ 3.
(') Spoločnosť sa oslobodzuje od 

zvláštnej dane zárobkovej na daňové ro
ky 1938 až 1942.

(-) Právne úkony a listiny, ktoré do 
31. decembra 1943 budú potrebné na to, 
aby spoločnosť bola uvedená do hospo
dárskej rovnováhy, sú olslobodené od 
všetkých kolkov, poplatkov a dávok za 
úradné výkony.

§ 4.
Ručenie spoločnosti za verejné dane a 

dávky, pripadajúce do dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto zákona, ako aj za daňové 
a dôchodkové pokuty a za peňažné tie- 
sty za trestné činy spáchané do tohto 
času, zaniká.

§ 5.
Čas určený podľa § 1 nezapočíta sa do 

lehoty premlčania, ani do inej zákonom 
určenej lehoty.

§ 6.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pra
vosúdia 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.

aj za mmíalra Dr. Medrického.
Čatloš v. r.

20.
Ústavný zákon 

zo dňa 4. februára 1942
o Ústavnom senáte.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto ústavnom zákone:

DIEL PRVÝ.
Poslanie a složenie.

§ L
(*)  Ústavný senát (§ 98 Ústavy) je po

volaný rozhodovať, či zákony, opatrenia 
Stáleho výboru Snemu, nariadenia s mocou 

Cena Kn 1.—.
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zákona alebo nariadenia, ktoré vydáva 
vláda namiesto zákona, (v ďalšom texte 
„norma") vyhovujú Ústave alebo ústavným 
zákonom.

(:) Sídlom Ústavného senátu je Brati
slava.

§ 2.
(■) Predsedom Ústavného senátu (v 

ďalšom texte „Senát“) je prvý predseda 
Najvyššieho súdu; členmi sú senátni pred
sedovia Najvyššieho súdu a Najvyššieho 
správneho súdu. Pokiaľ je u Najvyššieho 
súdu systemizované miesto druhého pred
sedu, je i tento členom Senátu, ak vyko
náva aj funkciu senátneho predsedu. Ak 
niektorý člen Senátu pre nemoc alebo pre 
inú prekážku nemôže vykonávať svoje po
vinnosti v Senáte, urči namiesto neho ná
hradníka — na čas, kým prekážka trvá — 
predseda súdu, na ktorom dotyčný člen 
pôsobí, a to zpomedzi členov tohto súdu.

(:) Senát má prvého a druhého podpred
sedu; určuje a odvoláva ich predseda 
z členov Senátu. Podpredsedovia podľa 
svojho poradia zastupujú predsedu, ak 
tento nemôže vykonávať predsednicke po
vinnosti.

(3) Úlohu zapisovateľa vykonáva pred
sedom s prípadu na prípad vyslaný člen 
sekretariátu Najvyššieho súdu.

(■*)  Pomocné práce vykonáva a vecné 
potreby obstaráva Najvyšší súd.

§ 3.
(■) Predseda a členovia Senátu sú vo 

výkone svojej funkcie nezávislí.
(-) Do 8 dní ako nastala skutočnosť, 

zakladajúca členstvo v Senáte, složí jeho 
predseda do rúk prezidenta republiky, 
ostatní členovia do rúk predsedu Senátu 
túto prísahu: „Prisahám Bohu Všemohúce
mu a Vševedúcemu, že budem svedomite 
a nestranne plniť svoje povinnosti v Ústav
nom senáte, najmä zachovávať Ústavu a 
iné ústavné zákony. Tak mi Pán Boh po
máhaj!"

§ 4.
Členstvo v Senáte je čestnou funkciou.

DIEL DRUHÝ.
Správa a dozor nad činnosťou.

§ 5.
(') Senát spravuje a na činnosť jeho 

členov dozerá predseda.

p) K administratívnej činnosti podľa 
ods. 1 patrí najmä svolávať a viesť za- 
zasadnutia a pojednávania Senátu, určo
vať zpravodajcov, program rokovania a 
starať sa o vyhotovenie rozhodnutí Se
nátu.

(3) K dozornej činnosti podľa ods. 1 
patrí najmä starať sa, aby členovia Senátu, 
zapisovateľ a orgány pomocnej služby pri
kázanú im prácu vykonávali svedomite 
a načas.

DIEL TRETÍ.

Prípravné pokračovanie.
§ 6.

(') Senát rozhoduje podľa § 1 na pí
somný návrh. Takýto návrh môže podať:

a) prezident republiky,
b) Snem,
c) Stály výbor Snemu (§ 30 Ústavy), 
d) vláda,
e) Štátna rada.
p) V návrhu treba presne uviesť tie 

ustanovenia napadnutej normy, ktoré po
dľa navrhovateľa prekročením ústavne vy
medzenej pôsobnosti Snemu, Stáleho vý
boru Snemu alebo vlády prípadne svojím 
obsahom odporujú Ústave alebo iným ústav
ným zákonom, ako aj označiť, ktoré usta
novenie Ústavy alebo iného ústavného zá
kona bolo nimi porušené.

P) Návrh možno platne podať len do 
roka odo dňa účinnosti napadnutej normy. 
Návrh sa podáva u predsedu Senátu.

§ 7.
(') Predseda Senátu návrh pridelí do 

8 dní zpravodajcoví, súčasne doručí odpis 
návrhu predsedovi Snemu a predsedovi 
vlády a svolá Senát na prípravné zasad
nutie najneskoršie na 15. deň po podaní 
návrhu.

p) Senát na prípravnom zasadnutí pre
skúma:

a) či návrh vyhovuje náležitostiam, ur
čeným v § 6,

b) či rozhodovanie o veci podľa § 1 
patrí do pôsobnosti Senátu.

§ 8.
Pre rokovanie a rozhodovanie vyžadu

je sa okrem predsedu prítomnosť aspoň 
4 členov (náhradníkov) Senátu ako aj za
pisovateľa.
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§ 9.

(‘) Po otvorení zasadnutia zpravodajca 
prednesie stav veci v rámci § 7, ods. 2, 
načo nasleduje rokovanie.

(2) Po skončení rokovania vyzve pred
seda zpravodajcu, aby predniesol svoj ná
vrh, a nariadi hlasovať o návrhu.

(3) Hlasuje sa podľa veku, najmlad
ším počínajúc. Predseda hlasuje naposle
dy. Nikto nesmie odoprieť účasť na hlaso
vaní.

(•*)  Pre. platné usnesenie vyžaduje sa 
nadpolovičná väčšina hlasov. Pri rovnosti 
hlasov rozhoduje predseda.

§ 10.
(*)  Ak návrh, o ktorom rozhoduje Se

nát, nevyhovuje náležitostiam uvedeným 
v § 6, alebo ak rozhodovať o vecí nepatrí 
do pôsobnosti Senátu, Senát návrh odmiet
ne, ináč odkáže vec na meritórne pojed
návanie podľa ustanovení §§ 13 až 22.

('-) Senát rozhoduje usnesením, ktoré 
treba odôvodniť.

(’) Usnesenie treba doručiť navrhova
teľovi, predsedovi Snemu a predsedovi 
vlády. Usnesenie o odkázaní veci na meri
tórne pojednávanie treba doručiť predse
dovi Snemu a predsedovi vlády s vyzva
ním, aby sa o návrhu (§ 7, ods. 1) vy
jadrili do 30 dní odo dňa doručenia usne
senia.

§ 11.
(') Usnesenie vypracuje zpravodajca; 

predseda môže sveriť vypracovanie usne.- 
senia aj inému členovi Senátu.

(2) Usnesenie má obsahovať i mená čle
nov rozhodujúceho Senátu; podpíše ho 
predseda.

§ 12.
(') Zápisnicu o prípravnom zasadnutí 

vyhotoví zapisovateľ (§ 2, ods. 3).
(-’) V zápisnici treba uviesť dátum a. 

predmet rokovania, mená prítomných a 
priebeh rokovania, najmä podané návrhy 
a výsledok hlasovania.

(3) Zápisnicu podpisuje predseda a za
pisovateľ.

DIEL ŠTVRTÝ.
Meritórne pojednávanie, 

§ 13.
(*)  Len čo došlo vyjadrenie predsedu 

Snemu a predsedu vlády, alebo bezúspešne

uplynula lehota uvedená v § 10, ods. 3, 
určí predseda Senátu termín na meritórne 
pojednávanie a pozve naň členov Senátu 
najneskoršie na 30. deň,

(“J Predseda upovedomí o meritórnom 
pojednávaní navrhovateľa, predsedu Sne
mu a predsedu vlády s upozornením, že 
majú právo osobne sa dostaviť na pojed
návanie, prípadne vyslať svojho splnomoc
neného zástupcu.

§ 14.
(') Pre meritórne pojednávanie a roz

hodovanie vyžaduje sa prítomnosť pred
sedu a všetkých členov (náhradníkov) Se
nátu ako aj zapisovateľa.

(2) Neprítomnosť navrhovateľa, pred
sedu Snemu, predsedu vlády, prípadne 
ich zástupcov — ak sa ustanoveniu § 13, 

1 ods. 3 vyhovelo — nie je prekážkou po
jednávania.

§ 15.
Zpravodajca predloží spisy predsedovi 

so svojou zprávou a s návrhom najneskor
šie 10 dni pred meritórnym pojednávaním. 
Návrh zpravodajcu vydá predseda v od
pise členom Senátu.

§ 16.
(') Na začiatku pojednávania predseda 

ústne označí vec, o ktorej sa má rozhodo
vať a zistí, či o termíne boly riadne upove
domené osoby, uvedené v § 13, ods. 3. 
Ak sa v tomto smere zistí nedostatok, 
predseda odročí pojednávanie na čas nie 
dlhší ako 8 dní na odstránenie tohto ne- 
dostaťku, ináč otvorí pojednávanie. Po 
otvorení preskúma plnomocenstvá zástup
cov, vyslaných navrhovateľom, predsedom 
Snemu a predsedom vlády. Ak sa v tomto 
smere zistí nedostatok, Senát pokračuje 
podľa § 14, ods. 2,

(2) Zpravodajca prednesie skutkový 
stav.

P) Po prednese zpravodajcovom udelí 
predseda slovo navrhovateľovi a potom 
predsedovi Snemu a predsedovi vlády, 
prípadne ich zástupcom.

(4) Predseda, zpravodajca a ostatní 
členovia Senátu môžu dávať otázky na
vrhovateľovi, predsedovi Snemu, predse
dovi vlády, prípadne ich zástupcom.

(') Navrhovateľ, predseda Snemu, 
predseda vlády, pripadne ich zástupcovia 
sú oprávnení Senátu na nahliadnutie pred
ložiť prípadne pripojiť k zápisnici spisy,
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ktoré súvisia s vecou alebo sú pre rozhod
nutie Senátu dôležité.

(c) O námietkach proti pokračovaniu 
ako aj o návrhoch podaných na pojedná- 
vaúí rozhoduje Senát s primeraným po
užitím § 19.

§ 17.
Predseda stará sa o zachovanie po

riadku na pojednávaní. Ak niekto ruší po
jednávanie, má ho predeeda napomenúť, 
a ak v rušení aj potom pokračuje, má mu 
odňať slovo.

§ 18.
Ak treba zadovážiť materiál, potrebný 

pre rozhodovanie, alebo ak je pre to iný 
vážny dôvod, Senát odročí pojednávanie 
na čas nie dlhší ako 15 dní.

§ 19.
(') Po pojednávaní rozhoduje Senát na 

porade, na ktorej sa zúčastní okrem pred
sedu a členov Senátu len zapisovateľ

(2) Pre hlasovanie platia ustanovenia 
§ 9, ods. 3 a 4.

P) 0 porade a hlasovaní Senátu napí
še zapisovateľ osobitnú zápisnicu, ktorú 
podpíše predseda a zapisovateľ.

§ 20.
Ak Senát na porade zistí, že treba ešte 

ustáliť alebo objasniť určité okolnosti, dô
ležité pre rozhodnutie, predseda pojedná
vanie znovu otvorí.

§ 21.
(’) Ak Senát zistí, že návrh je opod

statnený, vysloví, ktoré ustanovenie normy 
odporuje Ústave alebo inému ústavnému 
zákonu a označí pritom, ktoré ustanovenie 
Ústavy alebo iného ústavného zákona bolo 
ňou porušené. Ak Senát nepovažuje návrh 
za opodstatnený, zamietne ho.

p) Senát rozhoduje usnesením, ktoré 
treba odôvodniť.

I) Rozhodnutie Senátu vyhlási „Me
nom Republiky" predseda s podstatnými 
dôvodmi zpravidla hned po porade Sená
tu. Senát sa môže usniesť, aby sa rozhod
nutie vyhlásilo na neskoršom osobitnom 
zasadnutí, ktorého termín treba určiť naj
neskoršie do 8 dní.

p) Rozhodnutie s odôvodnením treba 
doručiť navrhovateľovi, predsedovi Snemu 
a predsedovi vlády.

(5) Ustanovenia § 11 platia aj pre roz
hodnutie, vynesené na meritórnom pojed
návaní.

§ 22. '

(') Zápisnicu o meritórnom pojedná
vaní vyhotoví zapisovateľ (§ 2, ods. 3).

(2) V zápisnici treba uviesť dátum a 
predmet pojednávania, mená členov roz
hodujúceho Senátu a zapisovateľa, mená 
prítomných účastníkov (§ 16, ods. .3) a 
postup ako aj podstatný obsah pojedná
vania, najmä podané návrhy.

(3) Účastníci (§ 16, ods. 3) .majú právo 
žiadať, aby sa určité okolnosti alebo pre
javy pojaiy do zápisnice.

(4) Zápisnicu podpisuje predseda a za
pisovateľ.

DIEL PIATY.

Právne účinky rozhodnutia Senátu.

§ 23.
Ak Senát podľa § 21, ods. 1 vyslovil, 

že niektoré ustanovenie normy odporuje 
Ústave alebo inému ústavnému zákonu, dá 

I predseda Senátu uverejniť toto usnesenie 
I bez odôvodnenia v Slovenskom zákonníku 

a s úplným odôvodnením v Úradných no
vinách. Ustanovenie normy, o ktorom Se
nát vyslovil, že odporuje Ústave alebo iné
mu ústa.vnému zákonu, stráca platnosť odo 
dňa uverejnenia usnesenia Senátu v Slo
venskom zákonníku.

DIEL ŠIESTY.
.Účinnosť a výkon zákona,

§ 24.

Zákon platí a nadobudne účinnosť dňom 
vyhlásenia; vykoná ho vláda.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach ’ v. r.
Dr. Pružinský v. r.

Dr. Fritz v. r.
aj za ministra Siváka.

Stano v. r.
aj za ministra Dr. Medrického.

Čatloš v. r.

Tlač Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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21.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 11. februára 1942

o upravovaní miezd (platov) a pracovných 
podmienok počas brannej pohotovosti 

štátu.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
(') Ak zamestnávateľ v hocakom pra

covnom (služobnom) pomere zamestnáva 
aspoň 10 zamestnancov, môže im mzdy 
(platy), ktoré sa vzhľadom na platné práv
ne predpisy upravujú — hoc aj mlčky — 
dohodou smluvných strán, zvyšovať alebo 
snižovaf voči stavu ku dňu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia len na základe 
rozhodnutia alebo opatrenia predsedu 
Ústredného úradu práce.

(2) Ustanovenia ods. 1 platia obdobne aj 
o zmene pracovných podmienok, ak by 
táto zmena znamenala zvýšenie alebo sni
ženie miezd (platov).

(’) Vo výrobných odvetviach, pre ktoré 
sú mzdové (platové) a pracovné podmien
ky už upravené kolektívne alebo vyhláš
kou predsedu Ústredného úradu práce, ne
platí obmedzenie o počte zamestnancov, 
uvedené v ods. 1.

(') Za zvýšenie miezd (platov) považuje 
sa aj výplata mimoriadnych drahotných, 
vyrovnávacích a podobných prídavkov, 
ako aj poskytnutie naturálnych požitkov, 
ak neboly obvyklé alebo zavedené pred 
nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia. 
Výšku už obvyklých alebo zavedených 
prídavkov a naturálnych pôžitkov možno 
menif nad alebo pod mieru, aká bola v ro
ku 1941, len spôsobom uvedeným v ods. 1.

(“) Za zvýšenie miezd sa nepokladá 
zvýšenie časových miezd do výšky platnej 
akordnej sadzby, platenej zamestnávateľ

mi za pracovné výkony, ktoré si vyžadujú 
nadpriemernú výkonnosť pracovných síl 
ale pre ich povahu nemožno ich vykonával 
v akorde. Za zvýšenie miezd (platov) sa 
nepokladá ani postup do vyšších mzdo
vých (platových) stupnic (stupňov) podľa 
príslušných mzdových (platových) úprav 
poriadkov, ustálených zvyklostí a pod. 
platných pred nadobudnutím účinnosť 
tohto nariadenia.

§ 2.
Zvýšenie alebo sniženie miezd (platov 

podľa § 1 urči, poťažne povolí predseda 
Ústredného úradu práce z vlastného pod
netu alebo na návrh ústredí záujmových 
organizácií (zák. č. 297/1940 SI. z.) len v 
prípadoch národohospodársky odôvodne
ných, a to najmä -tam, kde primeraná 
úprava miezd (platov) a pracovných pod
mienok doteraz prevedená nebola.

§ 3.
Pri prijímaní pracovných síl, zamestná

vateľmi uvedenými v § 1 ods. 1 možno do
hodnúť, požadovať, ponúknuť alebo posky
tovať len mzdy (platy), ktoré boly pre ten- 
ktorý pracovný (služobný) pomer v mieste 
platené naposledy pred nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia na základe vy
hlášky predsedu Ústredného úradu práce, 
kolektívnych úprav, ustálených zvyklostí, 
alebo ktoré budú určené, poťažne povole
né na základe § 2.

§ 4.
Priestupku sa dopúšťa a podľa §§ 5 a 

6 zákona č. 283/1940 SI. z. sa tresce:
a) zamestnávateľ, ktorý ujedná, ponúk

ne alebo poskytne mzdu (plat) proti usta
noveniam tohto nariadenia alebo proti 
úprave na základe neho vydanej,

b) zamestnanec, ktorý ujedná mzdu 
(plať) proti ustanoveniam tohto nariadenia 
alebo proti úprave na základe neho vy
danej.

Cena 1-60 Ku.



334 Slovenský zákonník č. 21. a 22.

Rozhodnutia alebo opatrenia vydané 
podľa § 1 ods. 1 môže predseda Ústredné
ho úradu práce podľa ich povahy uverej
nil v Úradných novinách alebo doručiť len 
záujemcom.

§ 6.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia a plať! len počas brannej 
pohotovosti štátu vyhlásenej vyhláškou č. 
115 1941 SI. z.; vykoná ho minister vnútra.

Dr, Tiso v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr, Pružinský v. r. Sivák v. r.
Stano v. r. ai za ministra Dr. Fritza
aj za min. Dr. Medrického Čatloš V. r.

22.
Zákon 

zo dňa 11. februára 1942
o zámene niektorých dlhopisov vnútorného 
štátneho dlhu bývalej Česko-Slovenskej 

republiky.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

Diel prvý.
Dlhopisy podliehajúce zámene.

§ í-
Dlhopisy vnútorného štátneho emisné

ho dlhu bývalej Česko-Slovenskej republi
ky, patriace do slovenského územného blo
ku podľa dohody medzi Slovenskou repub
likou a Nemeckou ríšou zo dňa 13. apríla 
1940 (vyhláška č. 163/1941 SI. z.), zamenia 
sa za dlhopisy Slovenskej republiky.

§ 2.
Podľa ustanovenia § 1 sa zamenia dlho

pisy, ktoré podliehaly súpisu alebo nú
tenej úschove podľa vládneho nariadenia 
é. 92/1939 SI. z. a nariadenia s mocou zá
kona č, 269/1940 SI. z. a ktoré boly pre
vzaté do slovenského územného bloku.

§ 3.
Zo zámeny sú vylúčené:
a) zo slovenského bloku vylúčené dlho

pisy,
b) súdne amortizované dlhopisy a
c) samostatné výherné listy štátnych 

stavebných žrebov.

Diel druhý.
Vydanie štátnej konverznej pôžičky.

§ 4.
Zámena podľa dielu prvého uskutoční 

sa vydaním pôžičky pod názvom „Štátna 
konverzná pôžička Slovenskej republiky" 
(v ďalšom texte „Pôžička").

§ 5.
f1) Pôžička (§ 4) sa vydá v 4½°/o a 3% 

umoriteľných dlhopisoch znejúcich na do
ručiteľa v kusoch menovitej hodnoty po 
Ks 500.—, 1.000.—, 5.000.—, 10.000.— a 
50.000.—. Menovitá hodnota dlhopisov pô
žičky sa zúročí počínajúc 1. januárom 1942 
polročne pozadu.

(2) Úroky dlhopisov sú splatné 16. fe
bruára a 16. augusta. Ku každému dlhopi
su Pôžičky pripojí sa potrebný počet ku
pónov a talón, ktorý Ústredná štátna po
kladnica zamení za nový kupónový há
rok, ak dlhopis do dňa splatnosti posled
ného kupónu nevyžrebujú (§ 7). Prvý ku
pón je splatný dňa 16. augusta 1942.

§ 6.
(‘) Na zámenu dlhopisov a zlomko

vých dlhopisov prevzatých pôžičiek (diel 
prvý), ktorých prepočítacia hodnota ne
dosahuje menovitú hodnotu najmenšieho 
pravidelného kusa Pôžičky (§ 5), vydajú 
sa osobitné zlomkové dlhopisy po Ks 
100.— a 200.— bez kupónov. Zlomkové 
dlhopisy do 31. decembra 1952 zamenia sa 
za pravidelné kusy s bežným kupónom, 
ak budú predložené v dostatočnom počte; 
pri lom vyplatia sa v hotovosti i úroky 
odo dňa, ktorého začalo zúrokovanie 
dlhopisov pravidelných. Zlolmkové dlho
pisy na zamenenie do 31. decembra 1952 
nepredložené prepadnú bez náhrady.

(’) Zlomkové dlhopisy nemôžu byť pred
metom súdneho umorovacieho pokračova
nia.

§ 7-
I1) Pôžička sa umorí najneskoršie za 

50 rokov začínajúc rokom 1945 podľa 
umorovacieho plánu. Umorenie sa vykoná 
žrebovaním vždy 3 mesiace pred splatno
sťou umorenej sumy; jeho výsledky sa uve
rejnia v Úradných novinách.

p) Minister financií môže umorenie vy
konať nákupom dlhopisov na trhu pod me
novitou hodnotou. Ak sa týmto spôsobom 
v tom-ktorom roku umorí menej ako umo- 
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rovacia splátka, ostatok treba umoriť žre
bovaním.

(*)  Ürokovanie vyžrebovaných dlhopi
sov prestáva splatnosťou druhého kupónu 
v roku vyžrebovania; s výplatou kupónu, 
splatného po vyžrebovaní, budú vyplatené 
i dlhopisy ich menovitou hodnotou.

§ 8.
Minister financií sa splnomocňuje, aby 

po trojmesačnej výpovedi neumorenú časť 
Pôžičky celkom alebo čiastočne hocikedy 
splatil; pri čiastočnom splácaní vypoveda
né dlhopisy určia sa mimoriadnym žrebo
vaním.

Diel tretí.
Zámena prevzatých dlhopisov za dlhopisy 

Pôžičky.
§ 9.

Za 4½°/o umoriteľné dlhopisy Pôžičky 
sa zamenia:

4½% unifikačná pôžička em. A s pre- 
počitacím kurzom 100’000%,

4½% unifikačná pôžička em. A — 
zlomkové kusy — s prepočítacím kurzom 
100’000%’,

4½% unifikačná pôžička em. B s pre
počítacím kurzom 100’000%,

4½% unifikačná pôžička em. B — 
zlomkové kusy — s prepočítacím kurzom 
100’000%,

3%% unifikačná pôžička s prepočíta
cím kurzom 86'600%,

3¾% unifikačná pôžička — zlomkové 
kusy — s prepočítacím kurzom 86'600%,

4½°/o pôžička obrany štátu s prepočíta
cím kurzom 100’000%,

6% (4.5) IV. štátna pôžička s prepočí
tacím kurzom 100’000%,

6% (4.5) IV. štátna pôžička — kusy po 
37.50 a 75 K — s prepočítacím kurzom 
100’000%,

4½% (3.375) štátna prémiová pôžička 
s prepočítacím kurzom 79’9U°/o,

6% (4.5) štátna elektrizačná pôžička 
1921 s prepočítacím kurzom 100’000 %,

5% (4.5) pôžička práce s prepočítacím 
kurzom 100'000%,

5°/o (4.5) pôžička práce — kusy po 200 
a 500 K — s prepočítacím kurzom 
100'000%,

6% (4.5) múčna pôžička s prepočítacím I 
kurzom 100’000%, I

6% (4.5) štátna investičná pôžička 1921 
s prepočítacím kurzom 100’000%,

6% (4.5) štátna investičná pôžička 1923 
s prepočítacím kurzom 100’000%,

6% (4.5) konverzná pôžička s prepočí
tacím kurzom 100’000%,

6% (4.5) konsolidačná pôžička 1926 
s prepočítacím kurzom 100’000%,

5% (3.75) (pôvodne 5½°/o) IV. štátna 
pôžička s prepočítacím kurzom 86’600%,

5% (3.75) (pôvodne 5½%) IV. štátna 
pôžička — kusy po 37.50 a 75 K — s pre
počítacím kurzom 86’600%,

5% (3.75) prioritná pôžička železnice 
Aussig,-Teplitz s prepočítacím kurzom 
86’600%,

5% (3.75) prioritná pôžička železnice 
Ostrava—Friedland s prepočítacím kur
zom 86’600%,

5% (3.75) štátna investičná pôžička 
1931 s prepočítacím kurzom 86’600%,

5% (3.75) amortizačná pôžička 1928 
s prepočítacím kurzom 86'600%,

5% (3.75) štátne železničné dlhopisy typ 
E s prepočítacím kurzom 86'600%,

5% (3.75) štátne železničné dlhopisy 
typ E — kusy po 300 a 400 K — s prepočí
tacím kurzom 86’600%,

5¼% (3.9375) štátne železničné dlhopi
sy typ F s prepočítacím kurzom 89’962%, 

5½% (3.9375) štátne železničné dlhopi
sy typ F — kusy po 400 K — s prepočíta
cím kurzom 89’962%,

Stavebné žreby (úplné) 100 K s pre
počítacím kurzom 164’271%,

3¾% štátne pokladničné poukážky 
s prepočítacím kurzom 102’669%,

4% (pôvodné 5%) štátne pokladnič
né poukážky s prepočítacím kurzom 
102’669%,

4½% (3.375) amortizačná náhradná 
renta s prepočítacím kurzom 79’911%,

Štátne bony s prepočítacím kurzom 
102’669%.

§ 10.
Za 3% umoriteľné dlhopisy Pôžičky sa 

zamenia:
3% amortizačná unifikačná pôžička s 

prepočítacím kurzom 100’000%,
3% amortizačná unifikačná pôžička 

— zlomkové kusy — s prepočítacím kur
zom 100’000%,

3% pôžička obrany štátu s prepočíta
cím kurzom 100’000%,
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3°/o (2¼) odškodňovacie dlhopisy za 
vojnové dodávky s prepočítacím kurzom 
82-366%,

3% (2¼) odškodňovacie dlhopisy za 
vojnové pôžičky s prepočítacím kurzom 
82-366%,

3% (2¼) odškodňovacie dlhopisy za 
vojnové pôžičky — kusy po 37.50 a 75 K 
— s prepočítacím kurzom 82-366°/o,

3% (21!) železničné dlhopisy typ A 
s prepočítacím kurzom 82'366°/o,

3% (2¼) železničné dlhopisy typ A — 
kusy po 150 K — s prepočítacím kurzom 
82-366%,

3½% (25/J železničné dlhopisy typ B 
s prepočítacím kurzom 91'193%,

3½% (2’/J železničné dlhopisy typ B 
— kusy po 150, 200, 300 a 400 K — s pre- 
počitacím kurzom 91 '193°/o,

4% (3) (pôvodne 5%) IV. štátna pôžič
ka s prepočitacím kurzom 100'000?ó,

4% (3) (pôvodne 5%) IV. štátna pôžič
ka — kusy po 37.50 a 75 K — s prepočí- 
lacím kurzom 100'000%,

4% (3) pôžička k účelom získania 
účastín Košicko-Bohumínskej železnice s 
prepočítacím kurzom 100'000%,

4% (3) železničné dlhopisy typ C a D 
s prepočitacím kurzom 100'000%,

4% (3) železničné dlhopisy typ C a D 
— kusy po 150, 200, 300 a 400 K — s pre- 
počílacím kurzom 100'000%,

4% (3) amortizačná náhradná renta 
s prepočítacím kurzom 100-000%,

4% (3) prioritné obligácie železnice 
Reichenberg—Gablonz a/N. Tanwald I., 
II., III. emisia s prepočítacím kurzom 
100-000%,

4% (3) prioritné obligácie miestnej že
leznice:

Nemecký Brod—Humpolec s prepočí
tacím kurzom 100000%,

Kostelec—Telč s prepočítacím kurzom 
100 000%,

Strakonice—Vimperk s prepočítacím 
kurzom 100'000%,

Vodňany—Prachatice s prepočítacím 
kurzom 100 000%,

4% (3) prioritné obligácie spojených 
Šumavských železníc s prepočítacím kur
zom 100 000%,

4% (3) prioritné obligácie Moravských 
miestnych železníc s prepočítacím kurzom 
100'000%, |

4°/o (3) pôžička Buštehradskej železnice 
s prepočítacím kurzom 100*000%,

3% unifikačná renta s prepočítacím 
kurzom 91'445%,

3% unifikačná renta — zlomkové kusy 
— s prepočítacím kurzom 91'445%, 

3½% (2%) náhradná renta n'evyžre- 
bovateľná s prepočítacím kurzom 78'945%, 

3½% (2B/e) IV. štátna pôžička nevy- 
žrebovatelná s prepočítacím kurzom 
78-945%,

3½% (2s/s) IV. štátna pôžička nevy- 
žrebova teľná — kusy po 37.50 a 75 K — 
s prepočítacím kurzom 78'945%,

4% (3) neamortizačná náhradná renta 
s prepočítacím kurzom 91'445%,

4.2% (3.15) neamortizačná . náhradná 
renta s prepočítacím kurzom 96'445%,

4.5% (3.375) neamortizačná náhradná 
renta s prepočítacím kurzom 103*945%,

4% (3) prioritné obligácie miestnej že
leznice Chrudim—Holice s prepočítacím 
kurzom 91'445%,

Stavebné žreby (o'bligačné listy) 100 K 
s prepočítacím kurzom 128'750%.

§ 11.
(*)  Prejímaciu hodnotu prevzatých dlho

pisov, vypočítanú podľa §§ 9 a ÍO, treba 
zaokrúhliť vždy nahor na sumu deliteľnú 
storna. Majiteľ (držiteľ) dlhopisu je povin
ný doplatiť chýbajúci rozdiel v hotovosti, 
inak zvyšok prepadne v prospech štátu.

(a) Na prejímaciu hodnotu vydá sa 
menovitá hodnota dlhopisov Pôžičky v 
pravidelných kusoch (§ 5) a v zlomkových 
kusoch (§ 6).

§ 12.

(’) Pri vydaní dlhopisov Pôžičky podľa 
§ 11 vyúčtujú a vyplatia sa na prevzaté 
dlhopisy prislúchajúce úroky až do 31. de
cembra 1941. Pri tomto vyúčtovaní sa od
počítajú:

a) preddavkové vyplatené (k dobru pri
písané) úroky podľa vládneho nariadenia 
č. 61/1940 SI. z.,

b) zákonné srážky z úrokov (zák. č. 
47/1933 Sb. z. a n., vl. nár. č. 239/1935 Sb. 
z. a n.),

c) hodnota chýbajúcich (neodovzda
ných) kupónov, splatných po 14. marci 
1939 a

d) nostrifikačný poplatok (ods. 2).
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(*)  Nostrifikačný poplatok činí ½°/o 
z menovitej hodnoty prevzatých dlhopisov.

(') Z prepočítanej hodnoty štátnych sta
vebných žrebov (§ 10) sa odpočíta na chý
bajúce výherné listy žrebov, ktoré do 1. 
augusta 1938 neboly pri výherných ťahoch 
vyžrebované:

a) za jeden výherný list celého žrebu 
Ks 35.—,

b) za výherný list 1/5 žrebu Ks 7.—.
(*)  Z titulu nútenej úschovy (§ 2) mož

no počítať odmenu ročne najviac l°/oo me
novitej hodnoty prevzatých dlhopisov, naj
menej však Ks 3.—.

§ 13.

Dlhopisy Pôžičky budú znieť na doru
čiteľa; ak sú prevzaté dlhopisy z nejakého 
dôvodu viazané (vinkulované), spôsob via
zanosti (vinkulácie) dlhopisov Pôžičky 
upraví minister financií, a to, nakoľko ide o 
súdne depozity, po dohode s ministrom 
pravosúdia.

§ 14.
Dlhopisy Pôžičky vydajú oprávneným 

majiteľom (držiteľom) tie prihlasovacie 
miesta, ktorým boly do úschovy dané pre
vzaté dlhopisy (§ 2). Prihlasovacie mie
sta vydajú nové dlhopisy Pôžičky ich 
oprávneným majiteľom (držiteľom) len po 
splnení podmienok uvedených v §§ 11 
a 12.

Diel štvrtý.

Všeobecné a záverečné ustanovenia, 
' § 15.

Majitelia dlhopisov, uvedených v § 1, 
ktorí tieto z hocakých dôvodov neodo
vzdali do úschovy (§ 2), strácajú voči Slo
venskej republike nárok na zámenu takto 
neodovzdaných a do slovenského bloku 
neprevzatých dlhopisov.

§ 16.
(J) Všetky práva prislúchajúce z dlho

pisov vnútorného štátneho dlhu bývalej 
Česko-Slovenskej republiky podľa ustano
vení platných do 14. marca 1939 — okrem 

práv zabezpečených týmto zákonom — 
zanikajú prevzatím dlhopisov do sloven
ského územného bloku (diel prvý), alebo 
ich zámenou za dlhopisy Pôžičky.

(’) Súkromnoprávne nároky voči maji
teľom (držiteľom) prevzatých dlhopisov 
nie sú dotknuté ustanoveniami tohto záko
na.

§ 17.
Minister financií sa splnomocňuje, aby 

prevzal a usporiadal záväzky z neemisné- 
ho štátneho dlhu bývalej Česko-Slovenskej 
republiky, započítaného do slovenského 
územného bloku podľa ods. 2 bodu 2 do
hody uvedenej v § 1.

§ 18.
Štátne fondy, podniky a sväzky územ

nej samosprávy, ktorým štát poskytol 
z výťažku 5% investičnej pôžičky z roku 
1931 a 5% pôžičky práce z roku 1933 pô
žičky (preddavky), budú ich počínajúc 1. 
januárom 1942 úrokovať a umorovať za 
tých istých podmienok, za akých štát bude 
úrokovať a umorovať Štátnu konverznú 
pôžičku Slovenskej republiky, za ktorú 
boly tieto papiere zamenené.

§ 19.
Výdavky, spojené s vykonaním tohto 

zákona, treba uhradiť z príslušných roz
počtových položiek štátneho rozpočtu; mi
nister financií sa splnomocňuje, aby podľa 
§ 12 na výplatu v hotovosti potrebné pro
striedky zadovážil úverovou operáciou.

§ 20.
Minister financií sa splnomocňuje, aby 

v súvislosti so zámenou prevzatých dlho
pisov vydal podrobné pokyny a urobil v 
rámci tohto zákona všetky potrebné ďal
šie opatrenia.

§ 21.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

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, Fritz v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v. r.
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23. 
Zákon 

zo dňa 11. februára 1542
o ochrane kolkov, poštových a iných zná

mok, cenin a značiek.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ I- j
(’) Predmetom ochrany podľa tohto zá- j 

koná je: |
a) kolok, daňová, uzavieracia, štati

stická, železničná známka a vôbec každá 
vrchnostenské známka ako aj známka ve
rejnej ustanovizne zákonom oprávnenej na 
jej vydanie, ktorá je určená na zaplatenie 
alebo zaistenie dane, dávky alebo po
platku;

b) daňová, kontrolná a iná značka ale
bo pečiatka, určená na zaistenie dane, 
alebo na tento cieľ slúžiaca a upotrebená 
verejným úradom alebo orgánom;

c) značka určená na overovanie váhy 
a miery, priestorového obsahu sudu a inej 
nádoby, značka na označenie druhu, ako
sti a zákonného obsahu drahého kovu, 
značka určená na vývoz alebo na označe
nie zásoby (ciachová, puncová, vývozná, 
zásobná a pod.);

d) administratívne tlačivo, cenina a 
blanke ta, vyhlásená vyhláškou príslušného
ministra za prísne účtovanú, bez ohľadu 
na to, či je na nej vytlačený kolok alebo 
štatistická známka;

e) poštová cenina (známka, známkový 
hárček a celina, opatrená natlačeným kol
kom alebo známkou), v poštovej, telegraf
nej a telefónnej službe používaný vzorec, 
nálepka a značka určená na upotrebenie 
alebo obeh, ako aj medzinárodná poštová 
odpovedka, strojový výplatný odtlačok, 
príležitostná a iná znebodnocovacia prí
padne potvrdzovania pečiatka.

(!) Predmety uvedené v ods. 1 pism. a), 
d) a e) požívajú ochranu podlá tohto zá
kona bez zretefa na to, či sú platné ale
bo z obehu vzaté alebo či ide len o ich 
skúšobnú tlač a nerozhoduje ani, či po vy
robení boly už do obehu alebo upotrebe
nia dané.

(3) Vláda sa splnomocňuje, aby podľa 
potreby určila nariadením aj dalšie pred
mety, ktoré majú požívať ochranu podľa 
tohto zákona.

§ 2.
(') Ochrana podľa tohto zákona sa 

vzťahuje na predmety uvedené v § 1 za 
predpokladu, že ich vydáva alebo používa 
štát, štátny podnik, župa, obec (mesto) 
alebo verejná ustanovizeň oprávnená na 
to podľa zákona.

(:) Poštové známky cudzím štátom vy
dané požívajú rovnakú ochranu ako pošto
vé známky tuzemské. Iné známky a znač
ky cudzieho štátu alebo verejnej ustano
vizne cudzozemskej, na vydanie alebo po
užívanie známky alebo značky oprávnenej, 
požívajú v tuzemsku ochranu len za pred
pokladu reciprocity.

§ 3.

(*)  Kto predmety uvedené v §§ 1 a 2
a) neoprávnene zhotovuje,
b) na použitie alebo uvedenie do obehu 

sfalšuje alebo napodobuje,
c) neoprávnene zhotovené, sfalšované 

alebo napodobené, vediac o týchto ich 
vlastnostiach, na použitie alebo uvedenie 
do obehu sebe alebo inému obstará, po
užije, predáva, vymenuje alebo iným spô
sobom dáva do obehu,

potresce sa pre prečin väzením do 
troch rokov a peňažným trestom do Ks 
20.000.

(2) Ak sa činnosť uvedená v ods. 1 
písm. b) alebo c) týka poštových známok 
neplatných (z obehu vzatých), zostáva 
skutok beztrestný, ak výrobky sú zreteľ
ne a nesmazateľné označené za sfalšované 
alebo napodobené.

§ 4.

(’) Kto
a) na použitie alebo uvedenie do obehu 

odstráni z predmetov uvedených v §§ 1 a 
2 značku znehodnotenia, alebo staršiu sto
pu znehodnotenia kryje novšou značkou 
znehodnotenia,

b) z filatelistických záujmov neopráv
nene opečiatkuje poštovú známku alebo 
pozmení jej pôvodnú akosť, prevedenie 
alebo tvar (papier, tlač, zúbkovanie a 
pod.),

c) na zaplatenie poplatku už použité, 
ale znehodnocovacou značkou omylom ne
opatrené predmety uvedené v §§ 1 a 2 na 

I tento cieľ vedome znovu použije alebo do 
I obehu uvedie.
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d) aby poškodil poštovú správu, upo
trebí strojový výplatný odtlačok, nezapla
tiac cenu výplatného prúžku, pozmení 
alebo nechá pozmeniť poštový výplatný 
stroj, jeho úradné nastavenie či záver, ale
bo poruší podmienky a predpisy o nado
búdaní poštového výplatného stroja, o jeho 
prepustení inému, ako aj o jeho používaní 
a uvádzaní do obehu,

potresce sa pre prečin väzením do jed
ného roku a peňažným trestom do Ks 
5.000.

§ 5.
Obehom a použitím podľa tohto záko

na rozumie sa aj použitie a uvedenie do 
obehu na cieľ sberateľský.

§ 6.
Činy, uvedené v §§ 3 a 4 trescú sa ako 

zločiny žalárom do päť rokov a peňažným 
trestom do Ks 40.000, ak sa páchateľ za
oberá páchaním týchto činov po živno
stenský, alebo ak bol už potrestaný pre 
takýto čin a od výkonu trestu neuplynulo 
ešte desať rokov.

§ 7.
Kto zhotoví, sebe alebo inému obstará 

alebo prechováva platňu, predlohu, mon
táž alebo iné pomôcky a nástroje, vediac, 
že sa ich má použiť na zakázané zhotove
nie predmetov uvedených v §§ 1 a 2, po
tresce sa pre prečin väzením do jedného 
roku a peňažným trestom do Ks 5.000.

§ 8.
C) Kto
a) zhotovuje, predáva alebo iným spô

sobom do obehu uvádza hracie značky, 
nálepky, náveštia, obchodné známky a 
značky alebo iné podobné predmety, ktoré 
sa môžu pri zbežnom pohľade pre svoju po
dobnosť ľahko považovať za predmety 
uvedené v §§ 1 a 2,

b) za iným než v § 3 pism. b) uvede
ným účelom predmety v §§ 1 a 2 uvedené 
sfalšuje alebo napodobuje,

potresce sa súdom pre priestupok za
tvorením do dvoch mesiacov.

P) Ak činnosť uvedená v ods. 1 pism. 
b) sa týka poštových známok z obehu vza
tých, ostáva skutok beztrestný, ak sú vý
robky zreteľne a nesmazateľné označené 
za sfalšované alebo napodobené.

§ 9.
(') Pri odsúdení pre prečiny podľa §§ 

3, 4 a 7 a pre zločin podľa § 6 vysloví súd 
stratu úradu a volebného práva do obcí.

p) Pri odsúdení pre prečiny podľa §§ 
3, 4 a 7 a pre zločin podľa § 6, ak ich 
spáchal živnostník pri prevádzke svojej 
živnosti, možno vysloviť aj stratu živno
stenského oprávnenia.

§ 10.

Pokus prečinu uvedeného v §§ 3, 4 a 7 
je trestný.

§ 11.
(‘J Veci, ktorými bol trestný čin spá

chaný, alebo ktoré boly trestným činom 
vyrobené alebo získané, alebo ktoré sú 
zrejme určené na spáchanie trestného činu, 
ako sú najmä platňa, predloha alebo mon
táž, môže súd vyhlásiť za zhabané a pre- 
padlé, a to aj keď nepatria obvinenému.

p) Ak súd za súdneho pokračovania 
nerozhodol o zhabaní a prepadnutí veci v 
ods. 1 uvedených, rozhodne o nich do
datočne. Ak sa nezaviedlo súdne pokračo
vanie o trestnom čine, rozhodne o zhabaní 
a o prepadnutí veci ten súd, ktorý by bol 
ináč príslušný rozhodovať o trestnom čine. 
V obidvoch prípadoch rozhodne súd na ve
rejnom pojednávaní usnesením za prime
raného použitia ustanovení trestného po
riadku o hlavnom pojednávaní. Týmto 
usnesením sa rozhodne len o zhabaní a 
prepadnutí vecí a o hradení trov tohto 
pokračovania.

P) Na verejné pojednávanie podľa ods. 
2 treba predvolať verejného obžalobcu a 
podľa možnosti aj všetky osoby, ktoré by 
mohly byť postihnuté prepadnutím veci. 
Tieto osoby majú rovnaké práva ako ob
žalovaný.

P) Ak niektorá z predvolaných osôb, 
vyjmúc verejného obžalobcu, na verejné 
pojednávanie nepríde, alebo sa nedá za
stúpiť advokátom, to neprekáža vo veci 
pojednávať a rozhodovať.

P) Ak osoby, ktoré by boly prepadnu
tím veci postihnuté, sú neznáme alebo sa 
zdržujú na neznámom mieste, súd im má 
z úradu ustanoviť obhajcu.

(°) Proti usneseniu vynesenému podľa 
ods. 2 možno podať sťažnosť, ktorá má od
kladný účinok. Sťažnosť treba ohlásiť pri
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vyhlásení usnesenia. Jej odôvodnenie mož
no podal na súde, ktorý usnesenie vyhla-, 
sil, bud pri ohlásení sťažnosti alebo do 8 
dní odo dňa vyhlásenia usnesenia.

§ 14.

Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pra
vosúdia so zúčastnenými ministrami.

§ 12.
Zrušujú sa
a) zák. čl. XXXVII/1897,
b) § 35 zák. čl. V/1907 a
c) §§ 57 a 58 zák. čl. XL/1879 pokiaľ sa 

týkajú kolkov.

§ 13.
Ustanovenia tohto zákona platia pre 

trestné súdnictvo občianske i vojenské.

Dr, Tiso v. r.
Dr, Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr, Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Fritz v. r. Stano v. r.

Tlaô: Andreí ▼ Bratidive, Ulloa Rodobrany 6. 12.
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24.
Vládne nariadenie 

zo dňa lí. februára 1942, 
ktorým sa vykonáva zákon o členstve 
v správnych a dozorných radách účastin- 
ných spoločností a družstevných sväzov.

Vláda Slovenskej republiky podlá § 43 
Ústavy k vykonaniu zákona č. 249/1941 
SI. z. nariaďuje:

§ 1.
Zastupiteľstvom (reprezentáciou) po

dľa § 1 ods. 1 písní, b) zákona č. 249/1941 
SI. z. (v ďalšom texte „zákon") je každé 
tuzemské zastupiteľstvo cudzozemskej 
účastinnej spoločnosti bez ohľadu na to, 
či má v tuzemsku filiálku alebo iný ve
dľajší závod alebo len sklad (§ 211 ob
chodného zákona a §§ 7 až 11 zákona č. 
89/1940 SI. z.).

§ 2.
Účastinné spoločnosti a družstevné svä- 

zy jestvujúce už 1. januára 1942, sú povin
né prispôsobiť svoje stanový ustanoveniam 
§ 2 zákona, t. j. určiť počet členov správ
nej a dozornej rady, prípadne zastupiteľ
stva v shode s týmto ustanovením, na 
prvom valnom shromaždení v roku 1942, 
najneskoršie však do 30. septembra 1942.

§ 3.
(’) Kto je v deň nadobudnutia účinnosti 

tohto nariadenia členom viac než _piatich 
správnych alebo .dozorných rád, musí sa 
rozhodnúť, v ktorých správnych radách si 
členstvo ponecháva; členstva v ostatných 
sa musí vzdať do 15. marca 1942. Ak si 
chce ponechať členstvo v správnych ra
dách nad počet prípustný podľa § 3 ods. 
1 pism. a) zákona, musi podať žiadosť o 
výnimku podľa § 3 ods. 2 zákona do 15. 
marca 1942. Až do rozhodnutia o tejto 

žiadosti môže zotrvať vo svojej funkcii, 
najdlhšie však do 30. septembra 1942.

(2) Podanie žiadosti o výnimku zpod 
ustanovení § 3 ods. 1 pism. a) zákona tre
ba oznámiť príslušnej spoločnosti (druž
stevnému sväzu).

(3) Ak príslušné ministerstvo zamietlo 
žiadosť o výnimku podľa § 3 ods. 2 záko
na (ods. 1 veta druhá), musi sa dotyčný 
člen správnej rady vzdať do 15 dní od 
doručenia rozhodnutia.

(4) Ak počet cudzincov — členov 
správnej rady spoločnosti (družstevného 
sväzu), ustanovených pred 1. januárom 
1942 presahuje v deň nadobudnutia účin
nosti tohto nariadenia polovicu celkového 
poctu členov správnej rady, je spoločnosť 
(družstevný sväz) povinná vyhovieť usta
noveniam § 3 ods. 1 pism. b) zákona do 
30. septembra 1942. Ak chce mať cudzin
cov členov správnej rady nad počet prí
pustný podľa § 3 ods. 1 pism. b) zákona, 
musí podať žiadosť o výnimku podľa § 3 
ods. 2 zákona do 15. marca 1942. Až do 
rozhodnutia o tejto žiadosti môže ostať 
složenie správnej rady čo do počtu cu
dzincov nezmenené, najdlhšie však do 30. 
septembra 1942.

(’) Ak príslušné ministerstvo zamietlo 
žiadosť o výnimku podľa § 3 ods. 2 zákona 
(ods. 4 veta druhá), je spoločnosť povinná 
prispôsobiť složenie správnej rady výsled
ku rozhodnutia na najbližšom valnom 
shromaždení, najneskoršie však do 6 me
siacov od doručenia rozhodnutia.

(”) Príslušným ministerstvom v smysle 
§ 3 ods. 2 zákona je:

a) pre peňažné podniky — Ministerstvo 
financií,

b) pre účastinné poisťovne — Minister
stvo vnútra,

c) pre účastinné spoločnosti železnič
né a pre spoločnosti, ktoré prevodzujú 
všeužitočný elektrárenský podnik — Mi
nisterstvo dopravy a verejných prác,

Cm*  K« 1.—■
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d) pre ostatné účastinné spoločnosti a 
družstevné sväzy — Ministerstvo hospo
dárstva.

§ 4.

(') Kto je v deň nadobudnutia účinno- 
tohto nariadenia členom viac než piatich 
dozorných alebo správnych rád, musí sa 
rozhodnúť, v ktorých dozorných radách si 
členstvo ponecháva. Členstva v ostat
ných sa musí vzdaf do 15. marca 1942. Ak 
si chce ponechať členstvo v dozorných ra
dách nad počet prípustný podľa § 4 ods. 
1 pism. a) zákona, musi podať žiadosť o 
výnimku podľa § 4 ods. 2 zákona do 15. 
marca 1942 Až do rozhodnutia o tejto žia
dosti môže zotrvať vo svojej funkcii, naj
dlhšie však do 30. septembra 1942.

(!) Podanie žiadosti o výnimku zpod 
ustanovení § 4 ods. 1 pism. a) zákona tre
ba oznámiť príslušnej spoločnosti (druž
stevnému sväzu).

(*)  Ak príslušné ministerstvo zamietlo 
žiadosť o výnimku podľa § 4 ods. 2 zákona 
(ods. 1 veta druhá), musi sa dotyčný člen 
dozornej rady vzdať do 15 dni od doruče
nia rozhodnutia.

(*)  Ak účastinná spoločnosť (družstev
ný sväz), zapísaná do firemného registra 
pred 1. januárom 1942, má v deň nadobud
nutia účinnosti tohto nariadenia v dozor
nej rade cudzinca ustanoveného pred 1. 
januárom 1942, je povinná vyhovieť usta
noveniam § 4 ods. 1 písm. b) zákona do 30. 
septembra 1942. Ak chce mať cudzinca 
v dozornej rade aj naďalej, musí podať žia
dosť o výnimku podľa § 4 ods. 2 zákona 
do 15. marca 1942. Až do rozhodnutia o 
tejto žiadosti môže ostať cudzinec členom 
dozornej rady, najdlhšie však do 30. sep
tembra 1942.

(’) Ak príslušné ministerstvo zamietlo 
žiadosť o výnimku podľa § 4 ods. 2 zákona 
(ods. 4 veta druhá), je spoločnosť povinná 
prispôsobiť složenie dozornej rady výsled
ku rozhodnutia na najbližšom valnom 
shromaždení, najneskoršie však do 6 me
siacov od doručenia rozhodnutia.

(’) Príslušnosť ministerstiev podľa § 4 
ods. 2 zákona je tá istá ako podľa § 3 ods. 
2 zákona (§ 3 ods. 6).

§ 5.
Poslanec Snemu Slovenskej republiky 

smie v rámci §§ 3 a 4 zákona pod discip
linárnymi následkami prijať členstvo v

správnej alebo dozornej rade len s pred
chádzajúcim súhlasom príslušného mini
sterstva (§ 3 ods. 6) a smie si ponechať 
takúto funkciu, zastávanú v deň nadobud
nutia účinnosti tohto nariadenia len, ak 
žiadosť o dodatočný súhlas, podaná do 15. 
marca 1942, nebola zamietnutá. Až do roz
hodnutia o tejto žiadosti môže poslanec 
zotrvať v tejto funkcii, najdlhšie však do 
30. septembra 1942. ,

§ 6.

(l) Štátny a verejný zamestnanec, pre 
ktorého platí § 33 služobnej pragmatiky 
(zákon č. 15/1914 r. z.) alebo obdolbný 
predpis, smie v rámci §§ 3 a 4 zákona a 
podľa iných platných predpisov prijať i 
platené členstvo v správnej alebo dozor
nej rade, ale len s predchádzajúcim sú
hlasom svojho ministerstva (ústredného 
úradu).

(2) Zamestnanci uvedení v ods. 1, kto
rí v deň nadobudnutia účinnosti tohto na
riadenia sú členmi správnej alebo dozor
nej rady účastinných spoločností alebo 
družstevných sväzov, sú povinní do 15. 
marca 1942 žiadať o súhlas podľa ods. 1, 
a to bez zreteľa na to, či im už bol k to
mu daný súhlas podľa doteraz platných 
predpisov. Až do rozhodnutia o žiadosti 
môžu zotrvať vo svojej funkcii, najdlhšie 
však do 30. septembra 1942.

§ 7.

Oznámenie o výške odmeny podľa § 7 
ods. 2 zákona treba podať aj v tom prípa
de, ak stanový určujú odmeny správnej 
rady vo forme tantiémy, pevnou sumou 
alebo inak. 30-dňová lehota počíta sa 
v tomto prípade odo dňa podania oznáme
nia. Ak však ministerstvo nariadilo dopl
nenie tohto oznámenia dokladmi potreb
nými pre posúdenie primeranosti odmeny, 
lehota sa počíta odo dňa, v ktorom žiada
né doplnenie bolo predložené.

§ 8.

Ministerstvo hospodárstva vedie ústred
nú evidenciu členov správnych a dozor
ných rád (§ 1 zákona). Úrady, ktoré v rám
ci svojej pôsobnosti podľa platných pred
pisov dávajú súhlas k ustanoveniu členov 
správnych a dozorných rád, poťažne ta
kýchto do správnych a dozorných rád vy
sielajú, musia svoje rozhodnutia oznámiť 
tiež Ministerstvu hospodárstva.
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9 9.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho
spodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr, Fritz v. r. Dr. Pružinský v. r.
Sivák v. r. Stano v. a.

Čatloš v. r.

25.
Vládne nariadenie 

zo dňa 11. februára 1942, 
ktorým sa mení a doplňuje vládne naria
denie o založení radu kniežaťa Pribinu, 
radu Slovenského kríža a medaily Sloven

ského kríža.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 

ods. 1 zákona č. 30/1940 SI. z. so súhla
som prezidenta republiky nariaďuje:

§ I-
Ustanovenia hlavy druhej, £1. IV. sta

nov radu kniežaťa Pribinu (vl. nár. č. 
155/1940 SI. z.) sa menia a budú znieť 
takto:

(’) Rad má päť tried. Najvyššia je prvá 
trieda, ostatné sú postupne nižšie.

(2) Odznakmi prvej triedy (veľkokríž) 
sú: veľký radový kríž, veľká radová stuha 
a radová hviezda so zlatými lúčmi.

(’) Odznakmi druhej triedy (veľkodô- 
stojnícky kríž) sú: zlatý radový kríž, stred
ná radová stuha a radová hviezda so strie
bornými lúčmi.

(4) Odznakmi tretej triedy (veliteľský 
kríž) sú: zlatý radový kríž a stredná ra
dová stuha.

(“) Odznakmi štvrtej triedy (dôstojníc
ky kríž) sú: zlatý radový kríž a malá ra
dová stuha.

(°) Odznakmi piatej triedy (rytiersky 
kríž) sú: strieborný radový kríž a malá 
radová stuha.

§ 2.
Ustanovenie hlavy druhej, čl. V. stanov 

radu kniežaťa Pribinu (vl. nár. č. 155/1940 
SI. z.) sa mení a bude znieť takto:

Prezidentovi republiky prislúcha prvá 
trieda radu s radovou reťazou. Prezident 
republiky udeľuje prvú triedu len hlavám 
cudzích štátov.

§ 3.
Ustanovenia hlavy druhej, čl. VI. ods. 

3 a 4 stanov radu kniežaťa Pribinu (vl. 
nár. č. 155/1940 SI. z.) sa menia a budú 
znieť takto:

(') Zlatý radový kríž (pre druhú, tretiu 
a štvrtú triedu) má priemer 54 mm a je 
pozlátený.

(4) Strieborný radový kríž (pre piatu 
triedu) má priemer 54 mm a nie je pozlá
tený.

§ 4.

Ustanovenie hlavy druhej, čl. VII. ods. 
4 stanov radu kniežaťa Pribinu sa mení a 
bude znieť takto:

(4) malá radová stuha (pre štvrtú a pia
tu triedu) je dlhá 6 cm, široká 35 mm, jej 
belasý pruh je široký 3.5 mm. Pripevni sa 
na prsia vľavo hore; z jej zahroteného kon
ca visí strieborný radový kríž.

§ 5.
Ustanovenia dielu druhého, čl. IV. sta

nov radu Slovenského kríža (vl. nár. č. 
155/1940 SI. z.) sa menia a budú znieť 
takto:

f) Rad má päť tried. Najvyššia je prvá 
trieda, ostatné sú postupne nižšie.

(2) Odznakmi prvej triedy (veľkokríž) 
sú: veľký radový kríž, veľká radová stuha 
a radová hviezda.

(3) Odznakmi druhej triedy (veľkodô- 
stojnícky kríž) sú: zlatý radový kríž, stred
ná radová stuha a radová hviezda.

(4) Odznakmi tretej triedy (veliteľský 
kríž) sú: zlatý radový kríž a stredná rado
vá stuha.

(“) Odznakmi štvrtej triedy (dôstojníc
ky kríž) sú: zlatý radový kríž a malá ra
dová stuha.

(’) Odznakmi piatej triedy (rytiersky 
kríž) sú: srieborný radový kríž a malá ra
dová stuha.

§ 6.
Ustanovenie dielu druhého čl. V. sta

nov radu Slovenského kríža (vl. nár. č. 
155/1940 SI. z.) sa doplňuje takto:

Prezidentovi republiky prislúcha prvá 
trieda radu s radovou reťazou.

§ 7.
Ustanovenia dielu druhého, čl. VI. ods. 

I 4 a 5 stanov radu Slovenského kríža (vl.
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nár. č. 155.1940 SI. z.) sa menia a budú 
znieť takto:

(*)  Zlatý radový kríž (pre druhú, tretiu 
a štvrtú triedu) má priemer 50 mm a je 
pozlátený.

(’) Strieborný radový kríž (pre piatu 
triedu má priemer 50 mm a nie je pozlá*  
tený.

§8.
Za čl. VIII. hlavy druhej stanov radu 

Slovenského kríža sa vsunuje čl. VIII a) 
stanov radu Slovenského kríža (vl. nár. č. 
155'1940 SI. z.) tohto znenia:

VIII a)
Radová reťaz.

Radová retaz je tá istá ako u radu 
kniežatá Pribinu (čl. IX. stanov radu knie
žaťa Pribinu).

§ 9.
Toto nariadenie nadobúda účinnosf 

dňom vyhlásenia; vykonajú ho minister 
zahraničných vecí, minister vnútra a mi
nister národnej obrany po dohode so zú
častnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r. 
Čatloš v. r. 

aj za ministra Macha.

26.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 11. februára 1942

o daňových úľavách na opravy domov.

Vláda Slovenskej republiky podlá § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
(*)  Vlastníci domov, ktorých stavba 

bola dokončená pred 1. januárom 1918 
majú z dôvodu ich opráv nárok na daňo- • 
vú úľavu, záležajúcu v tom, že od vyrubo- 
vacieho základu dane činžovej v daňo
vých rokoch 1944 a 1945 sa odpočíta po 
30% výdavkov vynaložených na opravy, 
ak tieto výdavky u jednotlivého domu 
činily: v Bratislave — najmenej Ks 
5.000.—, v obciach s obyvateľmi vyše 
10.000 podľa posledného sčítania ľudu — 
najmenej Ks 3.000.— a v ostatných ob
ciach — najmenej Ks 2.000.—.

(2) Daňový základ môže byť z titulu 
uvedeného v ods. 1 snížený v jednom 
roku najviac o 3O°/o,

§ 2.
(') Za opravu domov má sa považo

vať oprava na dome alebo vo vnútri domu 
a také práce a zariadenia,, ktorými sa 

I trvale zlepší stav domu, najmä po stránke 
zdravotnej alebo stavebnotechnickej a 
úpravy povaly a sklepenia na vybudova
nie vhodných úkrytov proti leteckým a 
iným podobným útokom. Za opravy ne
možno považovať práce a zariadenia, pod
niknuté 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.

(2) Daňová- úľava sa poskytne ha opra
vy, s ktorými sa započalo alebo započne 
po 1. januári 1942 a ktoré budú ukonče
né do 31. decembra 1942. _

(’) Daňová úľava nebude poskytnutá 
na opravy domov, udržovanie ktorých nie 
je z verejného záujmu žiadúce.

§ 3. ■
(') Vlastník domu, ktorý sa domáha da

ňovej úľavy, má predložiť daňovej správe 
so soznaním na daň činžovú na daňový 
rok 1944 osvedčenie bez kolku, obsahu
júce údaje o spôsobe opravy, o čase, kedy 
sa s ňou započalo a kedy bola zakončená, 
o výške a primeranosti výdavkov na ňu a o 
tom, že proti poskytnutiu daňovej úľavy 
niet námietky podľa § 2 ods. 3. V osved
čení má byť tiež potvrdené, že ide o dom 
postavený pred 1. januárom 1918.

(2) Osvedčenie podľa ods. 1 vydá na 
nekolkovanú žiadosť vlastníka domu prí
slušný obecný (obvodný) notársky úrad; v 
v Bratislave — mestský notársky úrad. 
Žiadosť o osvedčenie, v ktorej sa uvedie, 
aké opravy boly vykonané, kedy sa s nimi 
započalo a kedy boly zakončené a aké 
výdavky boly na ne vynaložené, a ku 
ktorej treba doložiť účty, živnostníkov, 
treba podať do 30 dní po vykonaní opráv, 
najneskoršie však do konca januára 1943. 
Príslušný úrad má rozhodnúť o žiadosti 
najneskoršie do konca októbra 1943, a to 
s konečnou platnosťou.

(’) Ak príslušný úrad o žiadosti v 
predpísanej lehote nerozhodne, môže 
vlastník domu o úľavu žiadať priamo u vy- 
Tubovacieho úradu nekolkovanou žiado-
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stou súčasne so soznaním na daň činžovú 
na daňový rok 1944. K žiadosti treba pri- 
pojiť doklad o tom, kedy bola žiadost za 
vydanie osvedčenia podľa ods. 1 podaná; 
vyr.uibovací úrad si .potom vyžiada spisy 
na príslušnom úrade a rozhodne sám 
o nároku na daňovú úľavu.

(4) Vyrulbovacie úrady, ak majú nejaké 
pochybnosti, môžu samy preskúšať alebo 
dať preskúšať okolnosti podľa ods. 1 až 
3, najmä vyšetrením u živnostníkov, ktorí 
opravy prevádzali, alebo na ne dodávali 
materiál.

§ 4.
Rozsahu alebo odopreniu dáňovej úľa

vy možno odporovať len v odvolaní proti 
platobnému rozkazu na daň činžovú.

§ 5.
(') Kde sa v tomto nariadení hovorí 

o vlastníkovi domu, .treba ním rozumieť 
tiež ostatné osoby, uvedené v § 119 zá
kona o priamych daniach.

(’) Nakoľko nie je týmto nariadením 

inak ustanovené, platia obdobne predpi
sy zákona o priamych daniach.

§ 6.
Sniženie vyrubovacieho základu čin- 

žovej dane z dôvodu daňovej úľavy nemá 
vplyvu na základ pre vyrubenie obecných 
dávok, vyberaných na základe nájomného 
(nájomnej hodnoty).

§ 7.
Nesprávne údaje o okolnostiach pod

mieňujúcich daňovú úľavu, trescú sa po
dľa hlavy VIII. zákona o priamych da
niach.

§ 8.
Toto nariadenie .nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií so zúčastnenými ministrami.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r. 
Sivák v. r.
aj za ministra Dr. Fritza Otano v. r.

Tlač Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany f. 12.
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je vydávaný padla zákona č. 11/1940 SI. z. v jazyku slovenskom.
Predplatné na jeden rok činí v tuzemsku 150 Ks, do zahraničia 

200 Ks s výhradou prípadného zvýšenia pri nepredvídaných okolno
stiach (pri nepomerne vetkom zvýšení výrobných výdavkov alebo 
mimoriadne vetkom rozsahu zákonníka) a treba ho zaplatiť naraz 
najneskoršie do 15. marca príslušného kalendárneho roku.

Kto zašle ne/akú 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 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 vyšlé čiastky predávajú sa t v kníh
kupectvách.

Zakúpené čiastky sa nevymieňajú a neberú nazpät.
Vypovedal dalšie 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; ak 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 1*  10*  2 (Predsedníctvo vlády — Slovenský zákonník a 
Úradné noviny. Bratislava.) Platenie poštovými známkami sa neprijí
ma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradí predplatiteľ (odbera
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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27.
Vládne nariadenie 

zo dňa 3. marca 1942, 
ktorým sa vydávajú podrobné predpisy 
k finančnému zákonu na rok 1942.

Vláda Slovenskej republiky podľa čl. 
XXIX. ods. 1 zákona č. 1/1942 SI. z. (fi
nančný zákon) nariaďuje:

§ 1.
P) Pri plnení všetkých štátnych úloh 

treba postupovať podľa čl. VIII. finančné
ho zákona s najväčšou hospodárnosťou a 
preto treba obstarávať len nutné potreby 
štátne v nevyhnutnom rozsahu, a to čo 
najúčelnejšie a nakoľko možno s najmen
ším nákladom.

(2) Nutné potreby štátne sú neodklad
né potreby, ktoré nevyhnutne vyžaduje 
chod štátnej správy alebo plnenie práv
nych záväzkov štátu.

(3) Prostriedky povolené na určitý cieľ 
smú sa použiť za podmienok určených v 
ods. 1 a 2 len v nevyhnutnej výške, ktorá 
je v tom čase pre tento cieľ potrebná. To 
platí najmä o uvoľňovaní zúčtovateľných 
preddavkov, ktoré sa môžu povoľovať len 
v rámci platných predpisov a vo výške 
pre príslušný cieľ potrebnej.

(') Pred každým poukazom nech sa 
v príslušnom spise zisti, že sa postupova
lo podľa ustanovení ods. 1 až 3.

§ 2.
(*)  Každá suma, osobitne uvedená vo 

výdavkoch skupiny I. štátneho rozpočtu 
na rok 1942 s výnimkami čl. XII. a XVIII. 
finančného zákona, je krajnou hranicou, 
až po ktorú sa môžu podľa čl. VIII. finanč
ného zákona poukazovať výdavky v roz
počtovom roku 1942. Preto nech sa bedli

ve dbá na ta, aby tieto sumy, ak to nutne 
netreba, neboly celkom vyčerpané.

(2) Akékoľvek opatrenia (objednávky, 
obstarávanie služieb a prác), ktorých vý
davky zaťažujú štátnu pokladnicu, môžu 
sa vykonať len v medziach prostriedkov 
vopred už na ten cieľ povolených. Súhlas 
podľa ustanovenia poslednej vety čl. VIII. 
finančného zákona treba si vyžiadať hned, 
len čo sa dá predvídať, že určené výdav
ky treba prekročiť.

§ 3.
(') Pri poukazovaní prostriedkov urče

ných na riadne výdavky podľa čl. IX. fi
nančného zákona nech sa v príslušnom 
spise zisti aj to, že poukazovanou sumou 
sa neprekročuje dvanástina celoročne roz
počítanej sumy.

(2) Ak netreba v niektorom mesiaci 
použiť celú dvanástinu celoročne rozpo
čítanej sumy pre určitú potrebu, uvedenú 
v štátnom rozpočte, môže sa zvyšok pou
žiť len, ak ide o nutnú potrebu pre ten 
istý cieľ v budúcich mesiacoch.

(3) Ak sa poukázalo so súhlasom mi
nistra financií v niektorom mesiaci výni
močne viac než dvanástina, má sa suma, 
o ktorú sa poukázalo viac, vyrovnať v 
niektorom neskoršom mesiaci, najneskôr 
však v decembri 1942.

§ 4.
0 Riadnymi výdavkami, splatnými v 

dlhších ako v mesačných lehotách podľa 
čl. IX. ods. 2 finančného zákona rozume
jú sa výdavky, ktoré sú splatné podľa svo
jej povahy v štvrťročných, polročných 
alebo aj ročných lehotách, ako napr, ná
jomné alebo árendovné, úroky a splátky 
štátneho dlhu.

(2) Výdavky uvedené v ods. 1 treba 
platiť podľa určených lehôt,

Cena Ks 120,
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§ 5.
P) Pri poukazovaní prostriedkov ur

čených na mimoriadne výdavky podľa čl. 
X. finančného zákona nech sa v prísluš
nom spise preukáže, že výdavok pre ur
čitý subjekt, t. j. úrad, ústav, školu a pod., 
a pre cieľ uvedený v niektorej položke 
najnižších pododdelení dielčích rozpoč
tov jednotlivých kapitol na rok 1942 ne
prevyšuje v tomto roku 10.000 Ks.

(:) Keby celkový výdavok, uvedený 
v ods. 1 prevyšoval na rok 1942 sumu 
10.000 Ks, nech sa vyžiada súhlas ministra 
financií už k činu, ktorý by mohol preju- 
dikovaf výdavok, ktorým by prekročenie 
nastalo.

P) Ak už minister financií definitívne 
dal súhlas podľa čl. X. poprípade podľa 
poslednej vety ods. 5 čl. XII. finančného 
zákona k určitému výdavku, netreba ďal
šieho jeho súhlasu k výplate dielčích súm 
schváleného výdavku, pokiaľ nebude pre
kročený. Ináč treba postupovať podľa § 2, 
ods. 2 tohto nariadenia.

§ 6.
Za plnenie podobných úloh, ako sú 

podpory (subvencie), ku ktorým nie je 
štát zaviazaný (čl. XI. finančného zákona], 
treba považovať plnenie štátom, ktoré sa 
nezakladá na právnom titule a za ktoré 
štát nedostane priamo plné protidávky, či 
protihodnoty v akejkoľvek podobe.

§ 7.
(*)  Opatrenie podľa čl. XII. ods. 1 fi

nančného zákona je celkom výnimočné. 
Súhlas k nemu možno udeliť len v me
dziach ustanovenia uvedeného článku a 
len, ak sa preukáže, že navrhované opat
renie je nutné (§ 1, ods. 2), taktiež ak sa 
bude pri jeho vykonávaní postupovať 
prísne podlá ustanovenia § 1 tohto naria
denia a ak nie sú preň vôbec rozpočítané 
prostriedky v najnižšom pododdelení, ale
bo ak nedostačujú prostriedky určené pre 
výdavky najnižšieho pododdelenia štátne
ho rozpočtu napriek tomu, že sa takto po
stupovalo.

(2) Ohrada výdavkov, na ktoré vôbec 
nie sú rozpočítané prostriedky, alebo súm, 
o ktoré treba prekročiť prostriedky urče
né pre výdavky najnižšieho pododdelenia 
štátneho rozpočtu, nech sa zaisti zpra
vidla postupne úsporami na prostriedkoch 
pre výdavky príslušného vyššieho podod
delenia, v ktorom sú prostriedky pre vý

davky tohto najnižšieho pododdelenia za
hrnuté; ak to nie je možné, — úsporami 
na prostriedkoch pre výdavky v ostatných 
pododdeleniach príslušnej kapitoly.

(’) Prostriedky určené pre výdavky v 
najnižších pododdeleniach štátneho roz
počtu á rozvedené v dielčích rozpočtoch 
jednotlivých kapitol možno použiť predo
všetkým podľa ich určenia a výšky, ako 
sú uvedené pre jednotlivé ústredné úra
dy v dielčích rozpočtoch príslušných ka
pitol. Aj o tomto použití platí obdobne 
ustanovenie § 1 tohto nariadenia. Ak to 
bude nevyhnutne potrebné (§ 1 ods. 2), 
môže sa na úhradu vyššej potreby, presa
hujúcej rozpočítané prostriedky pre vý
davky niektorej položky dielčieho roz
počtu, určené pre niektorý ústredný úrad, 
použiť nevyčerpaných prostriedkov pre 
výdavky inej položky toho istého podod
delenia, uvedeného v dielčom rozpočte 
pre ten istý ústredný úrad v medziach 
tohto pododdelenia. Pritom nech sa po
stupuje obdobne podľa ods. 1. Ak sa ne
môže takýmto spôsobom zaistiť úhrada, 
môže sa použiť nevyčerpaných prostried
kov položiek v ostatných pododdeleniach, 
uvedených v dielčích rozpočtoch pre 
ústredné úrady, a to v medziach čl. Vili, 
finančného zákona, t. j. v medziach prí
slušného celkového pododdelenia dielčie
ho 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.

(J) Pokračovanie uvedené v ods. 1 
nech sa prevedie, nakoľko to nie je vylú
čené podľa čl. XII. ods. 2 až 4 finančného 
zákona, aj vtedy, ak sa má použiť nevy
čerpaných prostriedkov určených na vý
davky mimoriadne na úhradu výdavkov 
riadnych a naopak a nevyčerpaných pro
striedkov na osobné výdavky na úhradu 
výdavkov vecných.

(*)  Pokračovanie uvedené v ods. 1 tre
ba zaviesť tiež v tom prípade, keď pre 
opatrenie podľa čl. XIV. finančného záko
na niet rozpočtom povolených prostried
kov a úhradu treba hľadať pri prostried
koch povolených na iný cieľ.

(4] Za náhradné opatrenia podľa čl. 
XII. ods. 3 veta 2 finančného zákona po
važujú sa tie, ktoré sa urobia, ak treba na-
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hradiť stálych zamestnancov, ktorých plat 
je rozpočtové zaistený v prostriedkoch na 
osobné výdavky podľa platových zákonov 
a nariadení, zamestnancami smluvnými 
alebo inými opatreniami, ktorých potreb
ný náklad nemožno uhradiť z prostried
kov položky, na ktorej sa zúčtuje podľa 
svojej povahy. Úhrada pre tieto opatre
nia, nakoľko nie je zaistená v prostried
koch najnižšieho pododdelenia štátneho 
rozpočtu, môže sa opatriť v medziach 
prostriedkov povolených na hradenie 
osobných výdavkov podľa platových zá
konov a nariadení pre príslušnú 'kapitolu. 
K týmto opatreniam treba súhlas ministra 
financií a Najvyššieho účtovného kontrol
ného úradu podľa § 10 zákona č. 186/1939 
SI. z., a to aj vtedy, ak je úhrada pre ná
hradné opatrenia zaistená v medziach 
súm, určených pre osobné výdavky podľa 
platových zákonov a nariadení v najniž
ších pododdeleniach štátneho rozpočtu.

(c) Ak sa uhradily niektoré výdavky 
presunom podľa čl. XII. ods. 1 finančné
ho zákona nevyčerpanými prostriedkami, 
určenými pre výdavky iných pododdelení, 
treba takto použité sumy zaznamenať ako 
trvalé skrátenie prostriedkov týchto pod
oddelení.

§ 9.
Za opatrenia podľa čl. XIV. finančné

ho zákona, ktoré vo svojich dôsledkoch 
zaťažujú rozpočty budúcich rokov a ku 
ktorým si treba vyžiadať vopred okrem 
súhlasu ministra financií aj súhlas Úspor
ného a kontrolného výboru Snemu, pova
žujú sa najmä zriaďovanie a rozšírenie 
štátnych úradov a ústavov — či samostat
ných alebo pričlenených — zriaďovanie 
škôl všetkého druhu a ich doplňovanie 
novými odbormi a zriaďovanie pobočných 
tried mimo sídla školy, zriaďovanie no
vých honorovaných docentúr a lektorátov 
na vysokých školách, expozitúr úradov, 
ústavov, zriaďovanie a rozširovanie iných 
štátnych zariadení a uzavieranie nových 
nájomných smlúv, nakoľko by s takýmito 
opatreniami boly spojené nové alebo zvý
šené výdavky pre štátnu pokladnicu a 
nakoľko nejde o opatrenia vyplývajúce 
zo zákona.

§ 10.
Prostriedkami povolenými v investič

nom rozpočte, odd. 2 (investičný rozpočet 
vlastnej štátnej správy) B, III na stavby 
budov a kúpu realít pre potreby civilnej 
štátnej správy, hospodári Ministerstvo do

pravy a verejných prác v dohode s naj
vyšším správnym úradom, ktorého potre
ba sa má hradiť z týchto prostriedkov. Sú
hlas ministra financií podľa čl. XII. ods. 5, 
posledná veta finančného zákona netreba 
si znovu vyžiadať, ak bol daný zásadný 
súhlas na uskutočnenie stavby.

• § 11.
(*)  Za použitie povolených prostried

kov podľa čl. XVII., ods. 1 finančného zá
kona sa pokladá ich zaťaženie výdavkom 
poukázaným vpočítane do 31. decembra 
1942, ak sa platobný rozkaz dodá na pred
pis príslušnej učtárni najneskôr do 5. ja
nuára 1943, ak sa však výdavok uskutoč
ňuje pokladnicu, — tejto pokladnici najne
skôr do 10. januára 1943 a pri zastupiteľ
ských úradoch najneskôr do 31. januára 
1943.

(2) Poukazy z roku 1942 datované, do
dané však do učtárne alebo pokladnice 
po uplynutí lehôt uvedených v ods. 1 tre
ba vrátiť ako neplatné.

§ 12.
(*)  Sumy potrebné na platenie záväz

kov splatných v roku 1942 treba pouká
zať zásadne ešte v tomto roku.

(’) Poukazovať peniaze na úhradu zá
väzkov, ktoré budú splatné až v roku 
1943 alebo odsunúť poukaz na nutné vý
davky, splatné už v roku 1942, na rok 
1943, aby sa získaly prostriedky na úhra
du výdavkov právne nezáväzných, je ne
prípustné.

§ 13.
I1} Potrebný súhlas ministra financií a 

Najvyššieho účtovného kontrolného úradu 
poprípade Úsporného a kontrolného výbo
ru Snemu podľa ustanovení finančného zá
kona treba si vyžiadať včas tak, aby pred
písané pokračovanie mohlo sa uskutočniť 
a prostriedky použiť ešte v roku 1942.

(5) Dáta súhlasu ministra financií a 
Najvyššieho účtovného kontrolného úradu 
poprípade Úsporného a kontrolného výbo
ru Snemu treba zaznamenať v spise a 
uviesť v podrobných výkazoch pre záve
rečné účty a v odôvodnení ich prílohy 6. 
Tieto dáta treba oznámiť tiež podriade
ným poukazovacím úradom a vykázať 
v odôvodnení k dielčím záverečným 
účtom.

§ 14.
Pri položkách smiešanej povahy treba 

vykázať v mesačných soznamoch pouká-
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zaných výdavkov a dielčích záverečných 
účtoch oddelene osobné a vecné výdavky; 
pri úveroch stavebných treba účtovať od
delene tak vlastné výdavky stavby, ako 
aj výdavky spojené s administráciou stav
by, a tieto rozdelené na osobné platy 
(služobné platy, odmeny, sociálne poiste
nie, stavebné prídavky v časti, ktorá nie 
je náhradou výdavkov pri služobných 
úkonoch mimo služobného pôsobiska) a 
vecné výdavky (cestovné a stravné vpo- 
čitane diétnych a cestovných paušálov, 
úradné a kancelárske potreby).

§ 15.
C) Aprobanti spisov sú zodpovední 

podľa platných predpisov za to, že sa vy
hovelo ustanoveniam tohto nariadenia.

p) Správnosť údajov preskúša orgán, 
obstarávajúci účtovnú službu, dbajúc pri
tom prísne na platné účtovné inštrukcie 
pre skúmanie platobných poukazov a re
ferát rozpočtový; ak sú údaje správne a 
môžu sa použiť podľa finančného zákona 
rozpočtové prostriedky, uskutoční sa po
ukaz. Ináč uvedie orgán obstarávajúci úč
tovnú službu v spise príslušné námietky 
a vráti ha poukazovaciemu alebo rozpoč
tovému referentovi, kde je referát zriade
ný, na ďalšie pokračovanie.

(') Ak nesúhlasí poukazovací alebo 
rozpočtový referent s námietkami orgánu 
obstarávajúceho účtovnú službu, alebo ak 
sa vyskytnú neshody medzi poukazovacím 
a rozpočtovým referentom, je prednosta 
podriadeného úradu poukazovacieho po
vinný predložiť vec s odôvodnením svoj
mu nadriadenému úradu; v ústrednom 
úrade je potom poukazovací .-.lebo roz
počtový referent povinný predložiť vec 
s odôvodneným vyjadrením ministrovi 
alebo prednostovi úradu, ak nie je ústred
ný úrad ministerstvom.

(') Ústredné úrady sa splnomocňujú, 
aby vydaly v dohode s ministrom financií 
podrobnejšie predpisy v rámci tohto na
riadenia, nakoľko to vyžaduje ich orga
nizácia. Ak by pritom išlo o účtovníctvo 
alebo kontrolu, treba predchádzajúci sú- ' 
hlas Najvyššieho účtovného kontrolného 
úradu (§ 16 zákona č. 186/1939 SI. z.).

§ 16.
(’) Ak treba zaobstarať podľa finanč

ného zákona predchádzajúci súhlas mini
stra financií, nech je mu zaslaná trojmo 
stručná, avšak výstižná informácia o kaž
dom jednotlivom prípade; v tejto informá

cii treba preukázať nutnosť a neodklad- 
nosť navrhnutého opatrenia, výšku vý
davkov, presný spôsob úhrady a účtova
nia, poprípade treba uviesť aj iné dôvody, 
rozhodné pre udelenie tohto súhlasu ale
bo pripojiť tiež potrebné spisy.

p) Súhlas Snemu podľa čl. XXII. fi
nančného zákona, ako aj súhlas Úsporného 
a kontrolného výboru Snemu podľa čl. 
XIV. finančného zákona treba zadovážiť 
cestou Ministerstva financií.

C) Rovnaká informácia nech sa pripojí 
tiež k spisom, ktoré sa zasielajú Najvyš
šiemu účtovnému kontrolnému úradu po
dľa § 10 zákona č. 186/1939 SI. z. pre ten
to úrad.

§ 17.
í1) Pre hospodárenie štátnych podnikov 

platia z predchádzajúcich paragrafov usta
novenia §§ 6, 13 a 14.

P) 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., poťažne pokiaľ ide o podnik 
Visutá lanovka na Lomnický štít vládnym 
nariadením č. 28/1941 SI. z.

§ 18.
(*)  Pred' uskutočňovaním investícií po

dľa čl. XXIII. a XXIV. finančného zákona 
musí sa vyžiadať osobitný súhlas ministra 
financií.

p) 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 
osobitné splnomocnenie ministra financií.

§ 19.
Poukazovanie a vyúčtovanie údelov 

padľa čl. III. finančného zákona upraví 
podrobnejšie minister financií.

§ 20.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií so všetkými ostatnými členmi vlády.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.

Dr. Pružinský y. r.
Sivák v. r.

aj za ministra Dr. Fritza
Dr, Medrický v. r.

Stano v. r.
Čatloš v. r.
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28.
Vyhláška 

ministra hospodárstva 
___ zo dňa 3. marca 1942, "i
ktorou sa splnomocňujú okresné úrady 

disponovať povozmi svojho okresu.
Podľa § 100 ods. 2, § 105 ods. 4 a § 

108 ods. 4 zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. 
a podľa § 1 ods. 2 nariadenia s mocou 
zákona č. 287/1939 SI. z. nariaďujem:

§ 1.

j1) Okresné úrady sa splnomocňujú, aby 
cieľom najvhodnejšieho využitia doprav
ných prostriedkov vydávaly počas mimo
riadnych hospodárskych pomerov, spôso
bených brannou pohotovosťou štátu, vše
obecné a jednotlivé príkazy a zákazy 
ohľadom povozníckych prác v obvode 
svojho okresu.

(2) V rámci splnomocnenia podľa ods. 
1 okresné úrady a podľa ich úprav tiež 
obecné (obvodné) notárske úrady sú 
oprávnené najmä:

a) nariadiť voľným povozníkom konať 
určité povoznícke práce;

b) nariadiť, aby sa určité povoznícke 
práce vykonaly prednostne pred inými;

c) zastaviť niektoré povoznícke práce 
a uvoľnených povozníkov určiť na iné 
práce.

(’) Ministerstvo hospodárstva môže 
urobiť potrebné opatrenia vo veci povoz
níckych prác spoločne pre viac okresov.

(‘) Za povoznícke práce, konané na 
príkaz okresného úradu, prislúcha odme
na podľa sadzieb určených Cenovým úra
dom.

§ 2.
(*)  Na podporu úloh uvedených v § 1 

možno zriadiť u okresného úradu osobit
ný poradný sbor, složený zo zástupcov 
jednotlivých hospodárskych odvetví, od
kázaných na povoznícke práce. Členov po
radného sboru menuje okresný úrad.

(2) Členstvo v poradnom sbore je čest
ná funkcia.

§ 3.
Obce sú povinné spolupôsobiť pri vy

konávaní tejto vyhlášky.

§ 4.
Nezachovanie ustanovení tejto vyhláš

ky, ako aj príkazov a zákazov podľa nej 
vydaných sa tresce podľa hlavy VIII. zá
kona č. 131/1936 Sb. z. a n.

§ 5.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 

vyhlásenia.
Dr. Medrický v. r.,

29.
Vyhláška 

ministra financií zo dňa 18, februára 1942
o dočasnom snížení všeobecnej colnej sadzby na dusičnan (liadok) amonný.

(*) Po dohode s Ministerstvom hospo
dárstva podľa § 1 vládneho nariadenia č. 
157/1939 SI. z. snižujem doterajšiu všeobec
nú colnú sadzbu 240.— Ks za 100 kg, pre 
dovoz dusičnanu (liadku) amonného' ex. 
sadz. pol. 599 a/2, na 10.— Ks za 100 kg 
hrubej váhy, a to na množstvo 500 ton a 
na čas do nadobudnutia 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) Dovoz v ods. 1 uvedeného množstva 
tamtiež uvedeného tovaru musí sa usku
točniť cez colný úrad Bratislava, ktorý 
zároveň poverujem kontrolou dovezeného 
množstva.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.
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30.
Vládne nariadenie 

zo dňa 21. januára 1942
o zmene prílohy k vládnemu nariadeniu o služobnom odeve civilných štátnych za

mestnancov.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 146 a 210 ods. 1 zákona č. 103/1926 Sb. z. 

a n. a podľa čl. IV. zákona č. 15/1914 r. z. nariaďuje:

Čl. I.
Osobitná časť prílohy k vládnemu nariadeniu č. 133/1934 Sb. z. a n. o služob

nom odeve civilných štátnych zamestnancov vzťahujúca sa na rezort Ministerstva 
pravosúdia sa doplňuje a bude znieť takto:

5. Ministerstvo pravosúdia.

Po
ložka Služobné použitie ' Odevné súčiastky

Užívacie 
obdobie 
(rokov)

Poznámka

1 2 3 4 5

1 Služba exekučná 
(súdnych vykonávate
ľov).

kabát 
vesta zimné
nohavice 
kabát 
vesta letné
nohavice 
služobná čapica 
zimnik

2 
2
2 
2
2
1 
l½ 
4

2 Služba zriadencov 
poverených dozorom 
nad väzniciami 
okresných súdov

kabát 
vesta zimné
nohavice 
kabát 
vesta letné
nohavice 
služobná čapica 
zimnik

2 
2 
l½ 
2 
2 
l½ 
2 
4

3 Služba zriadencov 
pre odborné služby 
v dielňach a strojár
ňach, väzenských a 
výchovných ústavov

kabát 
vesta zimné
nohavice 
kabát 
vesta letné
nohavice 
služobná čapica 
zimnik 
spodné prádlo

2 
2 
l½
2 
2 
l½ 
2
4 
½

Čl. II.
Toto nariadenie piati od 1. januára 1942; vykaná ho minister pravosúdia.

Dr, Tuka v. r. Dr. Fritz v. r.

Tlač. Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12,
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31.
Zákon 

zo dňa 4. marca 1342 
o menách a priezviskách.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

Diel prvý.
Používanie mena a priezviska.

§ 1.
Každý obyvateľ Slovenskej republiky 

musí mať osobné (krstné) meno (v ďalšom 
texte „meno") a priezvisko (rodinné me
no).

§ 2.
P) Slovenskí štátni občania majú po

užívať meno zapísané v úradnej matrike 
narodených, prípadne v inej obdobnej ve
rejnej knihe vedenej v cudzine.

(■’) Ak má niekto niekoľko mien zapí
saných v úradnej matrike narodených, 
prípadne v inej obdobnej knihe vedenej 
v cudzine, musí používať alebo len prvé 
z nich alebo všetky podľa poradia zápisu.

§ 3.
P) Slovenskí štátni občania majú po

užívať priezvisko manželského otca — ne
manželskej matky — zapísané v úradnej 
matrike narodených, prípadne v inej ob
dobnej verejnej knihe vedenej v cudzine.

(2) Žena, ktorá sa vydá za slovenského 
štátneho občana, nadobúda a je povinná 
používať priezvisko svojho manžela. Svo
je dievčenské priezvisko môže žena pou
žívať len tak, že k priezvisku nadobudnu
tému výdajom pripojí svoje dievčenské 
priezvisko s dodatkom „rodená".

(’) Štátna občianka-vdova má používať 
priezvisko svojho zomrelého manžela. 
Ustanovenie druhej vety ods. 2 platí 
obdobne.

P) O tom, aké priezvisko má používať 
rozlúčená žena, platia predpisy manželské
ho práva (§ 94 zák. čl. XXXI/1894).

P) Pre používanie priezvisk osvojenca
mi platia právne predpisy o osvojení (§ 3 
zák. č. 56/1928 Sb. z. a n.).

(°) Legitimované deti nadobúdajú legi
timáciou priezvisko svojho otca.

§ 4.
Cudzí štátni občania sú povinní na 

území Slovenskej republiky používať meno 
a priezvisko podľa právnych predpisov 
svojho štátu; ak niet takýchto predpisov, 
sú povinní používať meno a priezvisko, 
ktoré je uvedené v doklade, oprávňujúcom 
ich k pobytu na území Slovenskej repub
liky.

§ 5.
(*)  Ustanovenia §§ 2 a 3 platia aj o 

bezdomovcoch.
(:) Ak by bezdomovec nebol zapísaný 

ani v úradnej matrike narodených, ani 
v inej obdobnej verejnej knihe vede
nej v cudzine, je povinný používať me
no a priezvisko, ktoré je v doklade, opráv
ňujúcom ho k pobytu na území Sloven
skej republiky a kým taký doklad ne
má, meno a priezvisko, pod ktorým je 
všeobecne známy.

§ 6.
(*)  Pri literárnej a umeleckej činnosti 

možno používať aj pseudoným.
(:) Členovia cirkevných reholí a kon

gregácií môžu používať — nakoľko je to 
cirkevnými predpismi dovolené — i svo
je reholné mená.

Cena 2.— Ks.
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§ 7.
(*)  Štátni občania Slovenskej republi

ky môžu — okrem prípadu rozoznávacích 
mien (§ 55 Matričnej úpravy) — používať 
složené priezviská len, ak ich majú za
písané v úradnej matrike narodených ale
bo v inej obdobnej verejnej knihe vede
nej v cudzine.

P) Ustanovenie ods. 1 platí aj o bez- 
domovcoch.

v pravopisnej forme kmeňovej reči; v za
písanej forme len vtedy, ak sa strana toho 
výslovne pridržiava.

(3) Priezvisko nezapísané v matrike v 
pravopisnej forme kmeňovej reči, opraví 
v nej na žiadosť strany matrikár.

Diel tretí.
Zmena niektorých ustanovení o vedení 

matrík.
§ 13.

(’) Priezviská sa majú do matrík za
písať podľa udania strany, inak podľa 
pravopisu kmeňovej reči (§ 12).

(2) Priezviská žien zapíšu sa v matri
kách v pôvodnej kmeňovej forme bez prí
pon a premien. Osoby ženského pohlavia 
sú však oprávnené používať gramatické 
tvary priezvisk,

§ 14.
Minister vnútra môže povoliť, aby sa 

mená príslušníkov národných skupín vše
obecne zapisovaly do matrík len v ich 
materinskej reči, ak matrikárovi je národ
nosť známa, alebo ak to osoba na ohlá
senie zápisu povinná u matrikára žiada.

Diel štvrtý.
Ustanovenia trestné.

§ 15.
Kto proti ustanoveniam tohto zákona 

nepoužíva svoje vlastné meno alebo prie
zvisko, alebo kto používa meno alebo 
priezvisko cudzie, potresce sa — ak 
nejde o čin prísnejšie trestný — pre prie? 
stupok peňažným trestom do Ks 5.000.—. 
Nevymožiteľný peňažný trest treba pre
meniť na zatvorenie do 14 dni. Stíhanie 
tohto priestupku patrí do pôsobnosti 
okresného (štátneho policajného) úradu.

Diel piaty.
Ustanovenia prechodné a záverečné.

§ 16.
Žiadosti o povolenie zmeny mena ale

bo priezviska, podané do 30. júna 1943, sú 
oslobodené od dávky za úradné výkony a 
podliehajú len kolkovému poplatku Ks 
8.—.

§ 17.
(') Týmto zákonom sa pozmeňujú a do

plňujú najmä §§ 20, 44 a 83 zák. čl.

Diel druhý.
Zmena mena a priezviska.

§ 8.
(') Zmenu mena alebo priezviska môže 

povoliť Ministerstvo vnútra len sloven
ským štátnym občanom.

(3) Matričný záznam zmeny mena, sú
visiacej s náboženským úkonom, preve
die sa na príkaz okresného (mestského 
notárskeho) úradu.

§ 9.
Neslovenské meno z viacerých mien 

v rodnej matrike zapísaných má na žia
dosť strany okresný (mestský notársky) 
úrad opravnou cestou (§ 150 a nasl. 
Matričnej úpravy) v jej rodnom (sobáš
nom) zápise zrušil. Tento opravný postup 
platí aj pre povoľovanie zmeny v poradí 
mien (§ 2 ods. 2).

§ 10.
Zmena priezviska vzťahuje sa aj na 

manželku a maloleté deti vlastné ako aj 
na maloleté deti osvojené, ak sledujú prie
zvisko osvojiteľa (osvojiteľky). Ich mená 
treba v žiadosti o povolenie zmeny prie
zviska, ako aj v povolení samom výslov
ne uviesť.

§ 11.
Osobám, ktoré boly právoplatne po

trestané pre zločin alebo prečin, možno 
zmenu mena alebo priezviska povoliť len, 
ak predložia súhlas štátneho zastupiteľ
stva, príslušného na vedenie trestného 
registra.

§ 12.
(‘) Priezvisko možno používať v pravo

pisnej forme reči, z ktorej je kmeňove 
odvodené, aj vtedy, ak je v matrike za
písané inak.

p) Ak priezvisko nie je zapísané v ma
trike v pravopisnej forme kmeňovej reči 
(ods. 1), má sa výťah z matriky vydať
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XXXIII/1894 a §§ 55 a 101 Matričnej úpra
vy.

(ľ) Ustanovenia tohto zákona nedotý
kajú sa vecí upravených medzištátnymi 
smluvami.

§ 18.

Tento záikon 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.
Sivák v. r.

za miuialra Dr. Fritza.

32.
Vládne nariadenie 

zo dňa 3. marca 1942, 
ktorým sa menia vládne nariadenia o úradníckych kategóriách a úradných tituloch, 
vládne nariadenie o osobitných podmienkach pre ustanovenie úradníckym čakate- 
fom alebo úradníkom a pre povýšenie úradníka v jednotlivých úradníckych kategó
riách a služobných oboroch, vládne nariadenie o služobných kategóriách vojenských 
a žandárskych dôstojníkov a vládne nariadenie o úprave platových a niektorých 

služobných pomerov zamestnancov slovenských štátnych železníc.
Vláda Slovenskej republiky podfa § 4 ods. 3, § 5 ods. 2, § 7 ods. 1, § 9 

ods. 1, § 17 ods. 3, § 21 ods. 1, § 97 ods. 2, § 98 ods. 2, § 99 ods. 1, § 101 ods. 1 
a § 210 zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. a podľa § 11 zákona č. 15/1914 r. z. nariaďuje:

Čl. I.
Príloha vládneho nariadenia č. 103/1927 Sb. z. a n. sa doplňuje takto:

V obor*  
Štátnej 
•právy 
(rezortu)

Velu- 
žob- 
nej 

triede

aa zriaduje 
kategória 
úradníkov 
služby

pre slu
žobný obor 
(úrad, ústav]

a predpisuje sa pre ustano
venie na služobné miesto 
zásadne ako predbežné 

vzdelanie

Titulový 
prídomok 
podľa § 10 
prípadne 
osobitný 

úradný titu 
podľa J 7 

1 ods. 1 e) Do
 k
at
eg
ór
ie
 e
a 

pr
ev

ád
za

jú
 p

o
dľ
a 

§ 
3 
úr
ad
ní
ci

1 2 3 4 5 1 « 7

Minister
stvo 

vnútra

Ib. psycho- 
technickej

Minister
stvo 

vnútra 
(Ústredný 

úrad 
práce 

a úrady 
práce)

úplné stredoškolské vzde
lanie a najmenej štvor
ročné vysokoškol. vzde
lanie filozofické, ukon
čené úspešným výkonom 
predpísaných štát, skú
šok z filozofie s osobit
ným zreteľom na psy
chológiu alebo doktorá
tom z odboru filozofie

psycho- 
technickej 

služby

Minister
stvo 

národnej 
obrany

III. pomacná 
technická

Minister
stvo 

národnej 
obrany 

a podria
dené 

technické 
jednotky

absolvovanie 4 nižších 
tried strednej školy ale
bo jednoročného náuko- 
behu, spojeného s me
štianskou školou a v obi
dvoch prípadoch ešte 
úspešný výkon odbornej 
skúšky, alebo absolvo
vanie meštianskej ško
ly a dvojročnej odbornej 

školy

pomocnej 
technickej 

služby
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Cl. II.

Príloha vládneho nariadenia č. 132/1931 Sb. z. a n. sa doplňuje takto:

V obore 
štátnej správy 

(rezortu)
V služobnej 

triede
▼ kategórii 
úradníkov 
služby

sa stanovia osobitné podmienky pre:
1. ustanovenie: a) čakateľom
2. povýšenie t) úradnikom

Ministerstvo 
vnútra

Ib psycho- 
technickej

la) absolvovanie strednej školy a naj
menej štvorročných štúdií filozofic
kých, ukončené úspešným výkonom 
predpísaných štátnych skúšok z filo
zofie s osobitným zreteľom na psy
chológiu alebo doktorátom z odboru 
filozofie

b) složenie ustanovovacej skúšky psy- 
chotechnickej

Ministerstva 
národnej 
obrany

III. pomocnej 
technickej

la) absolvovanie 4 tried strednej školy 
alebo jednoročného náukobehu, spo
jeného s meštianskou školou a aspoň 
dvojročnej odbornej školy

b) úspešný výkon ustanovovacej skúšky

Čl. III.

V prílohe vládneho nariadenia č. 103/1927 Sb. z. a n. — v obore štátnej sprá
vy (rezortu) Ministerstva finacii, Ministerstva dopravy a verejných prác — v kategó
rii úradníkov služby meračskej — ustanovenia o služobnej triede, o služobnom obo
re a o predbežnom vzdelaní, uvedené v stĺpci 2, 4 a 5, a v obore štátnej správy (re
zortu) Minisetrstva hospodárstva a Štátneho pozemkového úradu — ustanovenia o 
služobnej triede a o predbežnom vzdelaní, uvedené v stĺpci 2 a 5, — sa menia takto:

V obore 
štátnej 
správy 
(rezortu)

V slu
žob
nej 

triede

•a zriaďuje 
kategória 
úradníkov 
služby

pre slu
žobný obor 
(úrad, ústav)

a predpisuje sa pre 
ustanovenie na Slu
žobné miesto zásadne 
ako predbežné vzde

lanie

Titulový 
prídomok 
podľa § 10 
prípadne 
osobitný 

úradný titul 
podľa § 7 
ods. 1 e) Do

 k
at
eg
ór
ie

 s
a 

pr
ev

ád
za

jú
 p

o
dľ

a 
§ 

3 
úr
ad
ní
ci

l 2 3 4 5 6 7

Minister
stvo 

financií

Ib Ministerstvo, 
počítajúc v to 
triangulačnú 
kanceláriu a 
reprodukčný 

ústav

úplné stredoškol
ské vzdelanie, ab
solvovanie zeme- 
meračských štúdií 
a úspešný výkon 
dvoch štátnych 

skúšok
katastrálne 
meračské 

úrady a archív 
máp 

katastrálnych

'Minister
stvo 

hospodár
stva

Ib — — —
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V obore 
štátnej 
zprávy 
(rezortu)

V slu
žob
ne) 
trieda

sa zriaďuje 
■kategória 
úradníkov 
služby

pre slu
žobný obor 
(úrad, ústav)

a predpisuje sa pre 
ustanovenie na slu
žobné miesto zásadne 
ako predbežné vzde

lanie

Tilulový 
prídomok 
podľa § 10 
prípadne 
osobitný 
úradný tilul 
podľa § 7 
ods. t e)

1 D
o 

ka
te
gó

ri
e 

ea
. 

pr
ev

ád
za

jú
 p

o
dľ

a 
§ 

3 
úr
ad
ní
ci

1 2 3 4 5 G 7

''Minister
stvo 

dopravy 
a verej

ných prác

Ib Ministerstvo

t)

štátna 
stavebná 

služba

riaditeľstvo 
pre stavbu 

vodných ciest

Štátny 
pozem
kový 
úrad

Ib ■ — — H — —

• Čl. IV.
(') V prílohe vládneho nariadenia č. 132/1931 Sb. z. a n. — v kategórii 

úradníkov služby meračskej — ustanovenia o služobnej triede a osobitných pod
mienkach pre ustanovenie čakateľom (úradníkom) alebo pre povýšenie, uvedené 
v stĺpcoch 2 a 4 sa menia takto:

(=) Do služobnej triedy Ib (ods. 1) preraďujú sa bez ohľadu na predbežné 
vzdelanie všetci úradníci (čakatelia) úradníckej kategórie služby meračskej, ktorí 
sú v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia v činnej službe.

V obore 
štátnej správy 

(rezortu)
V služobnej 

triede
v kategórii 
úradníkov 
Služby

sa stanovia osobitné podmienky pre:
1. ustanovenie: a) čakateľom
2. povýšenie b) úradníkom

Ministerstvo 
financií

Ib — 1, a) absolvovanie strednej školy a ze- 
memeračských štúdii na vysokej 
škole technickej a úspešný výkon 
predpísaných štátnych skúšok

b) úspešný výkon ustanovovacej 
skúšky meračskej

Ministerstvo 
hospodár

stva
Ib — f 1

Ministerstvo 
dopravy 

a verejných 
prác

Ib — H

Štátny 
pozemkový 

úrad
Ib • — H
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Čl. V.
(') V prílohe A. vládneho nariadenia č. 104 1927 Sb. z. a n. v kategórii dô

stojníkov vojenských geometrov ustanovenia o služobnej triede a o predbežnom 
vzdelaní, uvedené v stĺpci 1 a 3, sa menia takto:

V služobnej 
triede

sa zriaďuje 
služobná ka

tegória 
dôstojníkov

a predpisuje sa predbežne -vzdelanie pre 
ustanovenie na služobné miesto pripadne 
sa stanoví spôsob doplňovania služobnej 

kategórie takto;

Do tejto kalegó.- 
rie sa prevádza

jú podľa § 5

1 2 3 4

I. —
úplné stredoškolské vzdelanie, absolvo
vanie zememeračských štúdii a úspešný 

výkon dvoch štátnych skúšok -
—

(') V obore štátnej správy (rezortu) Ministerstva národnej obrany preraďujú 
sa do služobnej triedy I. (ods. 1) bez ohľadu na predbežné vzdelanie všetci dô
stojníci (čakatelia) služobnej kategórie vojenských geometrov, ktorí sú v deň na
dobudnutia účinnosti tohto nariadenia v činnej službe.

Čl. VI.
Paragraf 2 vládneho nariadenia č. 15/1927 Sb. z. a n. sa mení takto:
1. V ods. 1, v úradníckej kategórii úradníkov meračských, ustano venie o 

predbežnom vzdelaní bude zniet:
„úplné stredoškolské vzdelanie, absolvovanie zememeračských štúdií a úspeš

ný výkon predpísaných štátnych skúšok.“
2. Odsek 3 bude zniet:
„(:) Podľa toho patri kategória úradníkov právnych, technických, zdravotných 

a meračských do služobnej triedy Ib a kategória úradníkov prevádzkových a ad
ministratívnych do služobnej triedy II.“

Čl. VIL
Toto nariadenie nadobúda účinnost dňom vyhlásenia;, vykonajú ho minister 

vnútra, minister financií, minister hospodárstva, minister dopravy a verejných prác 
a minister národnej obrany. - . '

Dr. Medrický v. r. 
Stano v. r.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.

Čatloš v. r.
Dr, Pružinský v. r.

33.
Zákonzo dňa 4. marca 1942

o odškodnení pri nemociach z povolania.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:
§ L

Za nemoce z povolania sa považujú 
nemoce, uvedené v prílohe tohto zákona, 
ak boly spôsobené pri vykonávaní zamest
nania v poistenom podniku toho druhu, 
ktorý je uvedený v prílohe vedľa tej-kto
rej nemoci z povolania.

§ 2.
(') Ustanovenia zák. čl. XIX; 1907 a zák. 

čl. XVI 1900 ako aj ustanovenia právnych 

predpisov tieto zákony meniacich a do
plňujúcich, nakoľko upravujú úrazové po
istenie, treba použiť obdobne aj na nemo
ce z povolania (§ 1), ak tento zákon ne
určuje inak.

(■) Kde právne predpisy o úrazovom 
poistení majú ustanovenie o telesnom zra
není, pripadne o smrti nastalej z úrazu, 
rozumie sa tým pri nemociach z povolania 
onemocnenie takouto nemocou, pripadne 
smrť ňou spôsobená.

(3) Kde právne predpisy o úrazovom 
poistení majú ustanovenie o čase, kedy 
vznikol úraz, platí zaň pri nemociach 
z povolania začiatok nemoci podľa záko
nov o nemocenskom poistení; ak je to 
však pre poistenca priaznivejšie, alebo ak 
ide o osobu na prípad nemoci nepoistenú, 
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začiatok neschopnosti k práci podľa zá
konov o úrazovom poistení (§ 2 ods. 1).

(4) Osobe poistenej na prípad nemoci 
za nemoc z povolania prináleží ako odškod
nenie renta počínajúc dvadsiatymsiedmym 
týždňom od začiatku nemoci; ak je to 
však pre poistenca priaznivejšie, alebo ak 
ide o osobu na prípad nemoci nepoistenú, 
od začiatku neschopnosti k práci podľa 
zákonov o úrazovom poistení.

§ 3.
(*)  Ak je obava, že sa nemoc z povola

nia bude opakovať, alebo že sa zhorší tým, 
že poistená osoba bude ďalej pracovať 
v podniku uvedenom v prílohe k tomuto 
zákonu, nositeľ úrazového poistenia môže 
jej poskytnúť primeranú prechodnú rentu 
najvyššie do polovice plnej renty s pod
mienkou, že nebude pracovať v takomto 
podniku.

p) Požívanie renty podľa ods. 1 ne
vylučuje nárok na rentu pre neschopnosť 
k piáci.

§ 4.
P) Nositeľ verejnoprávneho nemocen

ského poistenia je povinný oznámiť nosite
ľovi verejnoprávneho úrazového poistenia 
každý prípad nemoci z povolania do 15 
dní potom, čo sa o tom dozvedel.

p) Lekár verejnoprávnej poisťovne ako 
aj lekár, ktorý lieči na účet takejto po
isťovne, ak zistí nemoc z povolania, je po
vinný to nemocnému oznámiť, ktorý mu 
to musí písomne potvrdiť.

P) Zistenie nemoci z povolania je po
vinný nemocnému oznámiť aj iný lekár.

§ 5.
P) Lehota pre uplatnenie nároku na 

odškodnenie za nemoc z povolania jer
a) pre poškodeného — 1 rok odo dňa, 

kedy lekár verejnoprávnej poisťovne ale
bo lekár, ktorý lieči na účet takejto po
isťovne, zistil a poškodenému oznámil (§ 
4 ods. 2), že trpí nemocou z povolania, 
najviac však 2 roky odo dňa, kedy sa 
skončilo zamestnanie poškodeného v pod
niku uvedenom v prílohe k tomuto zá
konu;

b) pre pozostalých poškodeného, kto
rý zomrel na nemoc z povolania — 1 rok 
odo dňa jeho smrti, ak lehota na uplatne
nie nároku na odškodnenie podľa písm. a) 
neuplynula do dňa jeho smrti.

p) Ak pozostalá vdova (vdovec), deti, 
rodičia alebo starí rodičia pokračujú 
v uplatňovaní nároku, uplatneného poško
deným podľa ods. 1 písm. a), pokladá sa 

to súčasne aj za uplatnenie nároku na ren
tu im prislúchajúcu.

P) Nezachovanie lehôt, uvedených 
v ods. 1, má za následok zaniknutie ná
roku.

§6.
Vláda môže nariadením doplniť prílo

hu tohto zákona.
§ 7.

Zamestnanci podnikov, oslobodených 
od všeobecnej úrazovej poistnej povinno
sti podľa čl. III. zákona č. 207/1919 Sb. z. 
a n., majú tiež nárok podľa ustanovení 
tohto zákona na odškodnenie za nemoc 
z povolania voči svojmu podniku.

§ 8.
P) Ustanovenia §§ 1, 2 a 7 tohto 

zákona platia pri nemoci z povolania, 
uvedenej pod bežným číslom 21 v prílohe 
k tomuto zákonu, aj vtedy, ak začiatok 
nemoci z povolania (§ 2 ods. 3) nastal po 
31. decembri 1935.

p) Nároky, uvedené v ods. 1, môžu 
uplatniť: poškodený, jeho pozostalá vdova 
(vdovec), deti, rodičia, alebo starí rodičia 
len do 1 roku odo dňa nadobudnutia účin
nosti tohto zákona, pričom ustanovenia 
§ 5 ods. 2 platia obdobne;

P) Výmery nositeľa poistenia alebo 
súdne rozhodnutia vydané pred dňom na
dobudnutia účinnosti tohto zákona v prí
padoch, uvedených v ods. 1, nie sú na 
prekážku novému rozhodnutiu o týchto 
nárokoch podľa ustanovení tohto zákona.

§ 9.
P) Zrušuje sa zákon č. 99/1932, vládne 

nariadenie č. 36/1938 a zákon č. 78/1938 
Sb. z. a n. s výnimkou uvedenou v ods. 2 
tohto paragrafu.

p) Na nemoce z povolania, kto
rých začiatok (§ 2 ods. 3) nastal pred účin
nosťou tohto zákona, treba použiť právne 
predpisy uvedené v ods. 1 s výnimkou prí
padov, uvedených v § 8 ods. 1.

§ 10.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr, Tuka v. r. 

Mach v. r.
Dr, Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r. 
Sivák v. r. Stano v. r.
za ministra Dr. Fritza. Čatloš v. r



360 Slovenský zákonník č. 33.

Príloha k zákonu č. 33/1942 SI. z.

B. e Nemoc z povolania Pre prípad úrazu poistené 
podniky

1
2
3
4
5
6

7
8 
9

10
11

12

13

Onemocnenie z olova a jeho slúčenín
„ z fosforu a jeho slúčenín
„ z ortuti a jej slúčenín
„ z arzénu a jeho slúčenín
., z mangánu a jeho slúčenín
„ ' z benzolu a jeho homologov,

z nitro- a amido-slúčenín 
aromatického radu

„ zo sírouhlíku
„ zo sírovodíku

z plynov bojových, najmä 
z fosgénu, thio-slúčenin a 
pod.

., z kysličníku uhoľnatého
„ z kyanovodíku a jeho deri

vátov ako kyanoamidu vápe
natého (vápnodusíku)

,. trvalými účinkami spôsobe
nými rôntgenovými alebo 
rádiumovými lúčmi a emaná
ciou

„ ťažkými, ťažko zhojiteľnými
ekzémami (rakovinou), spô
sobenými sadzami, parafí
nom, dechtom, kreozotom, 
antracénom alebo smolou a 
podobnými látkami ako i ná
sledkami takýchto ekzémov 
(rakoviny)

Ad 1—13
Všetky také podniky, v kto
rých sa látky vedľa uvedené 
vyrábajú, spracovávajú alebo 
používajú prípadne ako vedľaj
šie produkty alebo vôbec inak 
vyskytujú.

14 a)

b)

„ rakovinou pľúc spôsobené
rôntgenom, rádiumovými lúč
mi a emanáciou

„ zaprášením pľúc či už samo
osebe alebo v spojení s tu
berkulózou alebo emfyzé- 
mou pľúc, pokiaľ spôsobilosť 
k práci sa zmenší o viac 
než 10%

Bane na uránovú rudu, továrne 
na uránové farby, rádium a rá- 
diumové preparáty, a nemocni
ce, kde sa lieči rôntgenom ale
bo rádiumom.

15 „ uhlákom (antraxom) Podniky,
a) v ktorých sa držia alebo 

zabíjajú zvieratá alebo spra
covávajú a ničia mrciny 
alebo odpadky zo zvierat, 
medzi ktorými sa vyskytuje 
sneť slezinná,

b) v ktorých sa spracováva 
vlna, srsť, koža, kožušiny, 
handry, chlpy alebo štetiny, 
alebo kde sa s týmito vecmi 
obchoduje, alebo podniky, 
ktoré tieto veci dopravujú.
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B. t. Nemoc z povolania Pre prípad úrazu poistené 
podniky

16 Onemocnenie infekčnými nemocami Ústavy pre opatrovanie nemoc
ných

17 „ sopľavkou Podniky, v ktorých sú poistenci 
vydaní tomuto nebezpečenstvu.

18 „ svalov, kostí, shybov zamest
nancov, pracujúcich s pneu
matickými vŕtadlami, kladi
vami, nitovačkami a inými 
takými prístrojmi

Podniky, v ktorých sa užívajú 
také pneumaticky poháňané 
stroje alebo nástroje.

19 ,, červivosťou baníkov (an-
chylostomi asis]

Banské podniky

20 „ hlbokých dýchacích ústrojov
škodlivými účinkami spôso
benými Thomasovou múčkou

Podniky, ktoré spracovávajú 
alebo dopravujú Thomasovu 
trosku.

21 „ zaprášením pľúc, pri kto
rom zistené klinicko-funk- 
cionálne poruchy sú podo
preté irôntgenologicky ty
pickými znakmi, alebo na
opak. Ak sa stretne onemoc
nenie pľúc, spôsobené pra
chom, s tuberkulózou pľúc, 
odškodňuje sa tuberkulóza 
ako onemocnenie spôsobené 
prachom

a) Podniky, v ktorých sa dobý
va, opracováva alebo spraco
váva nerast, spôsobilý vyví
jať zdraviu škodlivý prach, 

b) brusiarne kovu.

22 „ z chrómových slúčenín Podniky, v ktorých sa tieto 
slúčeniny užívajú.

23 „ hluchotou alebo ťažkou na-
hiuchlosfou hraničiacou s 
úplnou hluchotou, spôsobené 
hlukom alebo otrasom

Podniky banské a podniky za
oberajúce sa spracovaním ale
bo opracovaním kovu.

24 „ ťažkým šedým zákalom Sklárne, železiarne a taviarne 
kovu

25 nystagmom v ťažkých a slo- 
žitých tvaroch

Bane.



362 Slovenský zák o n n í k č. 34 a 35.

34.
Nariadenie 

s «nocou zákona 
zo dňa 3. marca 1942,

ktorým sa mení a doplňuje nariadenie 
s mocou zákona o dočasných obmedze
niach v živnostenskom a inom zárobkovom 

podnikaní.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

Čl. I.

Ustanovenia § 8 nariadenia s mocou 
zákona t. 359/1940 SI. z. sa menia a budú 
zniet takto:

„(') Ustanovenia tohto nariadenia pla
tia obdobne aj pre družstvá — vyjmúc 
úvemé družstvá —,

a) ak rozširujú svoju činnosť aj na ne
členov okrem prípadov uvedených vo 
vládnom nariadení č. 116'1935 Sb. z. a n., 
alebo

b) ak predmetom ich podnikania je 
výroba, a to aj vtedy ak obmedzujú svoju 
činnosť len na svojich členov.

(’) K zápisu každého družstva (okrem 
družstva úverného) do firemného registra, 
k zmene jeho stanov, nakoľko sa tým me
ní druh a rozsah jeho činnosti, ako aj ku 
zriadeniu filiálky, treba súhlas okresného 
úradu bez ohľadu na to, či družstvo ob
medzuje svoju činnosť len na svojich čle
nov alebo nie.

(:) Pred rozhodnutím podľa ods. 1 a 2 
vyžiada si úrad pokyn Ministerstva ho
spodárstva."

Čl. II.
Ustanovenia § 9 nariadenia s mocou 

zákona č. 359/1940 SI. z. sa menia a budú 
zniet takto:

,,(’) Súdy pri zápise do firemného re
gistra sú povinné dbať, aby boly zachova
né ustanovenia tohto nariadenia.

(5) Žiadosť o zápis do firemného regist
ra, ak nie je pripojený súhlas podľa §§ 2, 
4 alebo 8, treba odmietnuť.‘‘

Čl. III.
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. Medrický v. r.

Stano v. r.
Sivák v. r.

Dr. Fritz v. r.

35.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 5. marca 1942

o dočasnom zrušení cla na dusíkaté vápno,
C) Podľa § 1 Vládneho nariadenia č. 

157/1939 SI. z. po dohode s Ministerstvom 
hospodárstva zrušujem clo na dusíkaté 
vápno — sadz. pol. 600/m — do množstva 
1000 ton.

(2) Dovoz v ods. 1 uvedeného množstva 
tovaru tamtiež uvedeného musí sa usku
točniť cez colný úrad v Bratislave, ktorý 
zároveň poverujem kontrolou dovezeného 
množstva.

f) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia.

Dr, Pružinský v. r.

Tlač Andrej t Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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36.
Zákon

zo dňa 12. marca 1942
o Slovenskej pracovnej službe.

Snem Slovenskej repulbliky sa usniesol 
na tomto zákone:

' Diel prvý.
Všeobecné ustanovenia.

§ 1.
(’) Slovenská pracovná služba je čest

nou službou pre slovenský štát.
(2) Slovenská pracovná služba má vy

chovávať mládež v duchu Hlinkových ná
rodných a sociálnych zásad v národnom 
sebavedomí, v spolupatričnosti a opravdi
vom chápaní práce, najmä v patričnej úcte 
k telesnej práci.

§ 2.
V Slovenskej pracovnej službe je po

vinná slúžiť svojmu štátu celá mládež Slo
venskej republiky mužského pohlavia 
s výnimkami uvedenými v § 5.

§ 3.
(*)  Slovenská pracovná služba je urče

ná na všeužitočné práce.
(2) Ak z práce podľa ods. 1 má pro

spech osoba súkromná alebo iná verejno
právna korporácia ako štát, môže jej Mi
nisterstvo vnútra vyrubiť ekvivalent pro
spechu.

(') Výmer Ministerstva vnútra podľa 
ods. 2 je exekučným titulom podľa § 90 
vládneho nariadenia č. 8/1928 Sb. z. a n.!

§ 4.
Označenie „Slovenská pracovná služba” 

možno používať len na označenie služby 
podľa tohto zákona a na označenie útvarov 
zriadených na jej výkon.

§ 5.
(’) Zo Slovenskej pracovnej služby sú 

vylúčení:
a) Židia,
b) osoby, ktoré boly právoplatne odsú

dené na stratu úradu alebo práva volebné
ho do obcí, alebo na stratu čestných práv 
občianskych,

c) osoby, ktoré boly v zaisťovacej väz
be (vl. nár. č. 32/1939 SI. z.) spolu vyše 
mesiaca.

(3 ) Hlavný veliteľ (§ 7) môže na žiadosť 
povoliť výnimky z vylúčenia podľa ods. 1 
písm. b) a c).

(’) Židovskí miešanci nemôžu sa stať 
predstavenými v Slovenskej pracovnej 
službe.

Diel druhý.
Organizácia Slovenskej pracovnej služby.

§ 6.
(’) Príslušníci Slovenskej pracovnej 

služby sú:
a) velitelia a veliteľskí čakatelia,
b) mužstvo pracovnej služby, a to:
1. osoby na výkon pracovnej služby 

povinné (pracovnou službou povinní),
2. dobrovoľníci,
3. ďalejslúžiaci.
(2) Príslušnosť k Slovenskej pracovnej 

službe trvá odo dňa jej nastúpenia až do 
dňa prepustenia z nej. Podrobnosti upraví 
organizačný, služobný a disciplinárny po
riadok. 1

(“) Príslušníci Slovenskej pracovnej 
služby po nastúpení do nej skladajú prí
sahu tohto znenia:

„Prisahám Bohu Všemohúcemu a Vše- 
vedúcemu, že budem verný Slovenskej 
republike a jej prezidentovi, jemu a vše
tkým predstaveným a veliteľom Sloven
skej pracovnej služby bezpodmienečne po-

Cena Ks 5.—.
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slušný, že budem zachovával svoje služob
né povinnosti a že budem dobrým kamará
tom všetkým príslušníkom Slovenskej pra
covnej služby."

§ 7.
(') Na čele Slovenskej pracovnej služby 

je hlavný veliteľ.
(2) Hlavného veliteľa vymenúva (usta

novuje a povyšuje) a odvoláva prezident 
republiky.

(’) Hlavný veliteľ vo výkone svojej 
funkcie podlieha ministrovi vnútra.

§ 8.
(') Hlavný veliteľ podľa úprav ministra 

vnútra organizuje Slovenskú pracovnú 
službu, dáva jej záväzné príkazy, určuje jej 
pracovný program a vedie výcvik a výcho
vu jej útvarov. So schválením vlády vydá
va organizačný, služobný a disciplinárny 
poriadok Slovenskej pracovnej služby.

(•) Príslušníci nemeckej národnej sku
piny tvoria v Slovenskej pracovnej službe 
osobitnú pracovnú skupinu s názvom 
„Deutsche Arbeitsdienstgruppe" pod ve
dením veliteľa nemeckej národnosti, ktorý 
je bezprostredne podriadený hlavnému ve
liteľovi.

(’) Pracovný program nemeckej pracov
nej skupiny určuje hlavný veliteľ pa vypo
čutí vodcu nemeckej národnej skupiny na 
Slovensku.

§ 9.
(') Hlavnému veliteľovi sú podriadení 

velitelia Slovenskej pracovnej služby; ich 
počet určí vláda na návrh ministra vnútra.

(:) Velitelia sa zatriedia da troch hod
nostných skupín. Hodnostné skupiny a 
stupne v nich určí vláda nariadením.

§ 10.
(*)  Za veliteľa Slovenskej pracovnej 

služby možno ustanoviť veliteľského čaka
teľa (§ 12) len po vykonaní prezenčnej 
služby podľa branného zákona (zák. č. 
20/1940 SI. z.).

(•') Pred ustanovením za veliteľa musí 
sa čakateľ písomne zaviazaf na desatroč- 
nú nepretržitú službu.

§ 11.
Veliteľov prvej (najvyššej) hodnostnej 

skupiny vymenúva (ustanovuje a povyšu
je) a prepúšfa prezident republiky, druhej 
skupiny — vláda, tretej skupiny — mini
ster vnútra.

§ 12.
Veliteľských čakateľov ustanovuje a 

prepúšfa minister vnútra.

§ 13.
Čakateľská doba je trojročná. Minister 

vnútra po dohode s ministrom financií mô
že ju v jednotlivých odôvodnených prípa
doch skrátiť.

§ 14.
Veliteľskí čakatelia sú nápomocní ve

liteľom; zdatnejším možno sveriť i samo
statné vedenie útvarov Slovenskej pracov
nej služby.

§ 15.
(■) Veliteľ ako aj veliteľský čakateľ 

prestane byť príslušníkom Slovenskej pra
covnej služby (okrem prípadu smrti):

a) prepustením, ktoré nastáva:
1. ak sa u neho dodatočne zisti ale

bo nastane niektorý vylučujúci 
dôvod (§ 5),

2. po uplynutí času, na ktorý sa 
veliteľský čakateľ zaviazal na 
výkon služby (§ 10 ods. 2),

3. po dovŕšení 60. roku,
4. pre stratu duševnej alebo teles

nej spôsobilosti, ak nemožno po
dľa úsudku lekára očakávať, že
by ju dor roka opäť nadobudol,

5. ak podľa úsudku nadriadeného 
veliteľa pre inú príčinu, ako v bo
de 4 uvedenú, nie je spôsobilý za
stávať veliteľskú funkciu,

6. na vlastnú žiadosť y odôvodne
ných prípadoch;

b) vylúčením podľa organizačného, slu
žobného a disciplinárneho poriadku 
pre disciplinárne previnenie.

§ 16.
(') Veliteľa nemeckej pracovnej sku

piny (Deutsche Arbeitsdienstgruppe) vy
menúva (ustanovuje a povyšuje) a odvolá
va prezident republiky na súhlasný návrh 
hlavného veliteľa a vodcu nemeckej ná
rodnej skupiny na Slovensku.

(=) Vymenúvanie (ustanovovanie a po
vyšovanie) a prepúšťanie veliteľov a veli
teľských čakateľov nemeckej pracovnej 
skupiny (Deutsche Arbeitsdienstgruppe) 
deje sa so súhlasom vodcu nemeckej ná
rodnej skupiny na Slovensku.

(’) Služobná reč v nemeckej pracovnej 
skupine (Deutsche Arbeitsdienstgruppe) 
je nemecká. Politická výchova v nej deje 
sa podľa smerníc, ktoré určí vodca ne
meckej národnej skupiny na Slovensku.
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§ 17.
(') Prezident republiky určuje každo

ročne počet pracovnou službou povinných, 
ktorý treba povolať do služby, ako aj 
trvanie služby.

f) Pracovná služba trvá najviac šesť 
mesiacov.

§ 18.
t1) Služba podľa tohto zákona sa vyko

náva najskôr v kalendárnom roku, v kto
rom osoba ňou povinná dovŕši 18, rak 
a najneskôr v kalendárnom roku, v kto
rom dovŕši 25. rok.

P) Pracovnou službou povinní majú sa 
do nej povolať zpravidla v tom kalendár
nom roku, v ktorom dosiahnu 19. rok.

§ 19.
Povinná služba podľa tohto zákona 

(§ 18) má sa vykonať pred nastúpením 
prezenčnej služby (zák. č. 20/1940 Si. z.).

§ 20.
Povinnosť nastúpiť do služby podľa 

tohto zákona určuje hlavný veliteľ, a to 
bud vyhláškou v Úradných novinách, ale
bo svolávacími lístkami.

§ 21.
(') Odklad výkonu služby možno žiadať 

do týždňa po povolaní do nej; neskôr len 
vtedy, ak sa dôvod odkladu vyskytol po 
uplynutí tejto lehoty.

p) O odklade rozhoduje hlavný veliteľ.
P) Odklad možno povoliť najviac do 

kalendárneho roka, v ktorom pracovnou 
službou povinný dovŕši 25. rok.

§ 22.
Osoby, ktoré prebývajú v cudzine za 

zárobkom dlhšie ako rok, nie sú povinné 
nastúpiť do Slovenskej pracovnej služby, 
kým sa nevrátia do vlasti na trvalý pobyt.

§ 23.
P) Povolaný musí nastúpiť aj v prí

pade, ak sa u neho vyskytuje vylučujúci 
dôvod.

p) Ak sa u povolaného zistí vylučujúci 
dôvod, nemá byť do služby zaradený (pre
zentovaný).

P) Do služby nemajú sa zaradiť osoby, 
ktoré sú pre ňu neschopné,

§ 24.
Ak sa po zaradení do Slovenskej pra

covnej služby zistí, že u zaradeného bol 

vylučujúci dôvod, alebo ak sa takýto dô
vod u neho dodatočne vyskytne, alebo ak 
sa zaradený stane na službu nespôsobilým, 
treba ho z nej hneď prepustiť.

§ 25.
(*)  Do Slovenskej pracovnej služby 

možno vstúpiť dobrovoľne s povolením 
hlavného veliteľa.

(•) Dobrovoľníkom Slovenskej pracov
nej služby môže byť iba osoba vo veku od 
17 do 25 rokov.

P) Dobrovoľník sa musí zaviazať na 
výkon služby aspoň na mk. Odchýlky, 
najmä z dôvodov študijných a učebných 
môže povoliť hlavný veliteľ.

P) Dobrovoľná služba sa započíta do 
povinnej služby.

§ 26.
Za ďalejslúžiacich Slovenskej pracov

nej služby sa pokladajú:
a) dobrovoľníci po jednoročnej službe a 
b) pracovnou službou povinní, ktorí po 

vykonaní povinnej služby naďalej v nej 
zotrvajú.

Diel tretí.
Požítkové predpisy.

§ 27.
(*)  Služobné a odpočivné požitky hlav

ného veliteľa, veliteľov, ako aj veliteľ
ských čakateľov a tiež zaopatrovacie po
žitky pozostalých po nich upraví vláda 
nariadením podľa zásad platového zákona.

(2) Čo sa týka nemocenského poiste
nia hlavného veliteľa, veliteľov, veliteľ
ských čakateľov a ich príslušníkov, platia 
ustanovenia zákona č. 270/1941 SI. z.

P) Podmienky a spôsob prestupu hlav
ného veliteľa, veliteľov a veliteľských ča
kateľov z inej štátnej a či z inej verejnej 
služby a zpät do nej upraví vláda nariade
ním.

§ 28.
P) Mužsitvo Slovenskej pracovnej služ

by (§§ 17, 25 a 26) má nárok:
a) na celé zaopatrenie,
b) na lekárske ošetrenie a liečebnú 

pomoc,
c) na peňažný prídavok.
P) Rozsah nárokov podľa ods. 1 urči 

vláda nariadením.

§ 29.
O štátnom vyživovacom príspevku prí

slušníkov mužstva Slovenskej pracovnej 
služby platia obdobne ustanovenia zákona 
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č. 80/1941 SI. z. a právnych predpisov po
dlá neho vydaných.

Diel štvrtý.
Ustanovenia disciplinárne a trestné.

§ 30.
(’) Príslušníci Slovenskej pracovnej 

služby podliehajú predpisom organizačné
ho, služobného a disciplinárneho poriad
ku, ktorý môže stanovif obdobné discipli
nárne tresty, ako sú disciplinárne tresty 
vojenské.

(:) Ak bol príslušníkovi mužstva ulo
žený ako trest disciplinárny trest väzenia 
vyše 7 dní, alebo ak príslušník mužstva 
zbehol, samovoľne sa vzdialil alebo pre
kročil dovolenú, je povinný zameškaný 
čas dosluhoval.

§ 31.
(‘) Príslušník Slovenskej pracovnej 

služby potrebuje k sobášu povolenie hlav
ného veliteľa. Hlavnému veliteľovi udeľuje 
povolenie minister vnútra.

(') Ustanovením ods. 1 nie sú dotknuté 
iné predpisy o povolení k sobášu.

§ 32.
(') Príslušníci Slovenskej pracovnej 

služby nesmú byť činní ako funkcionári 
v politických stranách a v útvaroch im 
podliehajúcich a nesmú byt ani v ich služ
bách. Ich členmi však môžu byt.

(:) Príslušník Slovenskej pracovnej 
služby môže prijal hocakú verejnú funkciu 
(členstvo v orgánoch verejnoprávnych kor
porácii a ustanovizní, funkciu ochranného 
dozorcu, stáleho znalca a pod.) len so sú
hlasom hlavného veliteľa. Pre hlavného 
veliteľa dáva takéto povolenie vláda.

§ 33.
Príslušníci Slovenskej pracovnej služby 

musia si k členstvu v sdruženiach hoc
akého druhu, počítajúc v to aj spoločnosti 
podľa obchodného práva, vyžiadať povo
lenie veliteľa útvaru, ktorému sú pride
lení. Pre veliteľov útvarov dáva takéto 
povolenie hlavný veliteľ. Pre hlavného 
veliteľa dáva takéto povolenie vláda.

§ 34.
Hlavný veliteľ, velitelia, veliteľskí ča

katelia a ďalejslúžiaci nesmú vykonávať 
nijakú zárobkovú činnosť; na výkon zá
robkovej činnosti svojich manželiek mu
sia si vyžiadať povolenie veliteľa útvaru, 
ktorému sú pridelení. Ak ide o manželku 

veliteľa útvaru, dáva takéto povolenie 
hlavný veliteľ. Ak ide o manželku hlav
ného veliteľa, dáva takéto povolenie mini
ster vnútra.

§ 35.
Porušenie ustanovení §§ 31 až 34 stíha 

sa ako disciplinárny priestupok.

§ 36.
(') Kto bol povolaný do služby podľa 

tohto zákona a do nej nenastúpil, alebo 
kto sa z nej pred jej ukončením vzdialil, 
potresce sa okresným súdom pre prečin 
väzením do šesť mesiacov.

(2) Kto neoprávnene používa označenie 
Slovenskej pracovnej služby, potresce sa 
okresným (štátnym policajným) úradom 
pre priestupok peňažným trestom od Ks 
50 do Ks 5000. Nevymožiteľný peňažný 
trest treba premeniť na zatvorenie od 1 
dňa do 1 mesiaca.

Diel piaty.

Civilní zamestnanci.
§ 37.

(l) Na osobitné úkony možno do Slo
venskej pracovnej služby prijať aj civilných 
zamestnancov podľa predpisov platných 
pre zamestnancov štátu.

(2) Ustanovenie § 35 platí aj o zamest
nancoch uvedených v ods. 1

• Diel šiesty.
Ustanovenia vykonávacie 

a záverečné.
§ 38.

Vláda sa splnomocňuje, aby podrobno
sti na základe tohto zákona upravila na-, 
riadením, pričom treba umožniť, aby sa 
uplatnila aj starostlivosť cirkví o nábožen
ské potreby príslušníkov Slovenskej pra
covnej služby.

§ 39.
Zákon vykoná minister vnútra so zú

častnenými ministrami.
Dr, Tiso v. r.
Dr. Sokol 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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37.
Vládne nariadenie 

zo dňa 11. februára 1942
o skúškach uchádzačov o oprávnenie ci

vilného inžiniera a o skúšobných
komisiách.

Via,d a Slovénskej republiky podľa § 
18 ods, 6 zákona č. 49/1941 SI, z, naria
ďuje:

DIEL PRVÝ.
Skúšobné komisie.

§ 1.
Pre skúšky uchádzačov o udelenie 

oprávnenia civilného inžiniera podľa zá
kona č. 49/1941 SI. z. (v ďalšom texte: 
zákon) zriadia sa pre (každú kategóriu (§ 
2 zákona) skúšobné komisie pri Minister
stve dopravy a verejných prác v Brati
slave.

§ 2.
(') Každá skúšobná komisia sa skladá 

z predsedu a zo štyroch skúšobných ko
misárov (členovia skúšobných komisií).

(;) Zo skúšobných komisárov určuje sa 
a) jeden pre národné hospodárstvo a zá

klady ústavného a správneho práva, 
b) traja — z ktorých aspoň jeden má byť 

civilný inžinier — pre zákony a naria
denia odborné i stavovské, vzťahujúce 
sa na povolanie civilného inžiniera prí
slušnej kategórie.
(3) Každý člen skúšobnej komisie (ods. 

1) má náhradníka (§ 3).

§ 3.
(') Riadnych (predseda a 4 skúšobní 

komisári) a náhradných (miestopredseda 
a 4 náhradníci skúšobných komisárov) čle
nov každej skúšobnej komisie vymenúva 
minister dopravy a verejných prác, a to: 
a) z právnych a technických úradníkov 

štátu a jeho podnikov, sväzkov územnej 
a záujmovej samosprávy a ich podni
kov — po vypočutí rezortne príslušné
ho ministra,

b) z profesorov a súkromných docentov 
Slovenskej vysokej školy technickej, po
ťažne Slovenskej univerzity — po vy
počutí ministra školstva a národnej 
osvety.

c) z civilných inžinierov — po vypočutí v 
smysle zákona príslušnej záujmovej or
ganizácie inžinierskej (v ďalšom texte: 
Komora).
(“) Funkčné obdobie členov skúšob

ných komisií trvá dva roky; členovia však 
zostávajú vo svojej funkcii aj po uplynutí 
funkčného obdobia až do vymenovania 
nových členov.

(’) Náhradník zastupuje riadneho čle
na, ak sa tento nemôže zúčastniť jednot
livých skúšobných úkonov.

(‘) Ak by niektorý člen (náhradník) 
skúšobnej komisie, nemohol trvale zastá
vať svoju funkciu, alebo ak by ju trvale 
zanedbával, minister dopravy a verejných 
prác na zvyšok funkčného obdobia vyme
nuje nového člena (náhradníka).

§ 4.
(') Skúšobné komisie pre jednotlivý 

skúšobný úkon sostavuje a svoláva pred
seda (miestopredseda).

(2) Pre kandidátov na oprávnenie ci
vilného inžiniera, ktorí sú podľa § 18 ods. 
3 zákona oslobodení od skúšky z národné
ho hospodárstva a zo základov ústavného 
a správneho práva, skladá sa skúšobná 
komisia z predsedu, z troch skúšobných 
komisárov, ktorí skúšajú predmety uve
dené v § 8 ods. 3 pism. c), a z prísedia
ceho člena komisie (§ 8 ods. 4).

DIEL DRUHY.
Skúšobný poriadok.

§ 5.
Skúšky sú dva razy do roka, a to zpra

vidla v apríli a v októbri.

§ 6.
(l) Žiadosť o pripustenie na skúšku mu

sí uchádzač podať pre aprílovú lehotu 
najneskoršie do 15. februára (pre aprílo
vú lehotu v roku 1942 výnimočne do 31. 
marca 1942) a pre októbrovú lehotu naj
neskoršie do 15. augusta príslušnej skú
šobnej komisii (§ 1).

(2) K žiados’ti podľa ods. 1 treba pri
pojiť doklady:
a) o vykonaných odborných štúdiách (§

16 zákona),
b) o praktickom zamestnaní (§ 17 zákona).

(2j 0 pripustení uchádzača na skúšku, 
poťažne o žiadosti podľa ods. 5 a 6 — a to,
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I (2) Hlasujú skúšobní komisári; pred
seda iba pri rovnosti hlasov.

(’) Výsledok skúšky označí sa znám
kou „spôsobilý" alebo „nespôsobilý”.

(') Ak bol výsledok skúšky označený 
známkou „nespôsobilý”, komisia hlasova
ním (ods. 2) rozhodne či má uchádzač 
vykonať opakovaciu skúšku (§ 12) v celom 
alebo v obmedzenom rozsahu, v najbliž
šom alebo až v ďalšom termíne skúšok 
(§ 5).

(') Proti usneseniu skúšobnej komisie 
niet opravného prostriedku.

§ 10.

(‘) O priebehu skúšky a porade skú
šobnej komisie sa zápisnica nevedie, ale 
zapisuje sa iba výsledok skúšky do oso
bitnej evidenčnej knihy a do osobitného 
záznamu o skúškach, ktoré sú složené pri 
každej skúšobnej komisii.

(2) Podrobnosti o evidenčnej knihe a 
zázname (ods. 1) upraví minister dopravy 
a verejných prác vyhláškou v Úradných 
novinách.

§ 11.
(*)  Usnesenie skúšobnej komisie (§ 9) 

vyhlási uchádzačovi predseda skúšobnej 
komisie v prítomnosti všetkých skúšob
ných komisárov hneď po skúške, pričom 
uchádzačovi, u ktorého výsledok skúšky 
bol označený známkou „nespôsobilý", 
oznámi podrobnejšie podmienky opakova
cej skúšky (§ 12). O skúške sa vydá vy
svedčenie, ktoré podpíše predseda (mie
stopredseda) komisie a opatrí okrúhlou 
pečiatkou komisie so štátnym znakom.

(2) Vysvedčenie má formu a obsah 
podľa prílohy tohto nariadenia.

§ 12.
(') Uchádzač, ktorého, skúška bola 

označená známkou „nespôsobilý", môže 
túto skúšku opakovať dva razy; tretí raz 
môže skúšku opakovať iba s povolením 
ministra dopravy a verejných prác. Žia
dosť o toto povolenie treba podať na skú
šobnú komisiu, ktorá ju predostre s ná
vrhom ministrovi dopravy a verejných 
prác.

ak ide o započítanie praktického za
mestnania, po vypočutí Komory (§ 17 
ods. 4 zákona) — rozhodne príslušná skú
šobná komisia.

(') Ak bola žiadosť o pripustenie na 
skúšku zamietnutá, proti rozhodnutiu ko
misie môže uchádzač podať odvolanie na 
Ministerstvo dopravy a verejných prác do 
15 dní po doručení rozhodnutia.

(’j Žiadosť o čiastočné odpustenie 
skúšky možno pojať do žiadosti podľa 
ods. 1; v tomto prípade treba okrem do
kladov, uvedených v ods. 2, pripojiť aj 
doklady odôvodňujúce čiastočné oslobo
denie podľa § 18 ods. 3 zákona.

(') Ohľadom žiadosti o úplné odpuste
nie skúšky platia ustanovenia ods. 1 až 
4 obdobne s tou odchýlkou, že okrem do
kladov, uvedených v ods. 2, treba k žia
dosti pripojiť aj doklady odôvodňujúce 
oslobodenie podľa § 18 ods. 4, poťažne 
ods. 5 zákona.

§ 7-
Predseda (miestopredseda) skúšobnej 

komisie určí a oznámi uchádzačovi, deň, 
hodinu, miesto a rozsah skúšky.

§ 8.
(’) Skúška sa koná ústne, s každým 

uchádzačom osobitne a trvá u jedného 
uchádzača najmenej dve hodiny.

(-) Skúšobní komisári účastnia sa 
skúšky v miere a v poradí, ktoré určí 
predseda. Predseda má byť na skúške 
prítomný a môže dávať aj otázky.

(3) Predmetmi skúšky sú:
a) národné hospodárstvo;
b) základy ústavného a správneho práva, 
c) zákony a nariadenia odborné i stavov

ské, vzťahujúce sa na povolanie civil
ného inžiniera príslušnej kategórie.
(‘) Ak sa koná skúška iba z predme

tov, uvedených v ods. 3 písm. c), skúšob
ný komisár, uvedený v § 2 ods. 2 písm. 
a), má iba funkciu prísediaceho člena ko
misie, ktorý neskúša, ale má právo skú
šobných komisárov, uvedené v § 9 ods. 2 
a 4.

§ 9.
(') Výsledok skúšky ustaľuje sa hlaso

vaním.
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(:) Pri opakovacej skúške, konanej v 
obmedzenom rozsahu, platí pre složenie 
skúšobnej komisie toto:

a) ak sa koná skúška iba z predmetov, 
uvedených v § 8 ods. 3 pism. c), platí 
ustanovenie § 8 ods. 4,

b) ak sa koná skúška iba z predmetov, 
uvedených v § 8' ods. 3 pism. a) a b), 
okrem predsedu a skúšobného komisára 
pre tieto predmety účastní sa skúšky ešte 
jeden skúšobný komisár, uvedený v § 2 
ods. 2 pism. b), ako prísediaci člen ko
misie, ktorý neskúša, ale má právo skú
šobných komisárov, uvedené v § 9 ods. 2 
a 4.

DIEL TRETÍ. -
Skúšobné taxy.

§ 13.
(‘) Každý uchádzač zaplatí najneskor

šie 3 dni pred skúškou skúšobnú taxu, a 
to:
a) ak ide o skúšku zo všetkých predme

tov, uvedených v § 8 ods. 3, Ks 500.—, 
b) ak ide o skúšku z predmetov, uvede

ných v § 8 ods. 3 pism. c), Ks 400.—, 
c) ak ide o skúšku z predmetov, uvede

ných v § 8 ods. 3 pism. a) a b), Ks 
300.—.
(-) Z taxy (ods. 1) pripadne polovica 

štátnej pokladnici na úhradu správnych a 
manipulačných trov; zvyšok rozdelí sa v 
rovnakých čiastkach medzi predsedu 
(miestopredsedu) komisie a skúšobných 

komisárov zúčastnených na príslušnom 
skúšobnom úkone.

§ 14.
(‘J Ak sa uchádzač bez ospravedlne

nia nedostavil na určenú skúšku alebo ak 
pred započatím skúšky od nej bez ospra
vedlnenia odstúpil, skúšobná taxa prepa
dá v prospech štátu. Po započatí skúšky 
nemožno už od nej odstúpiC.

(2) Uchádzačovi, ktorý svoje nedosta
venie sa na skúšku dostatočne ospravedl
nil, alebo ktorý pred skúškou odstúpil 
s ospravedlnením, vráti sa skúšobná taxa.

(’) O odôvodnenosti ospravedlnenia 
rozhodne skúšobná komisia podlá § 9 
ods. 2 obdobne.

§ 15.
Členom skúšobnej komisie, ktorí ne

bývajú v jej sídle, prislúcha okrem podielu 
na taxách náhrada cestovných trov po
dľa predpisov platných pre štátnych za
mestnancov 3. platovej stupnice I. služob
nej triedy.

DIEL ŠTVRTÝ.
Záverečné ustanovenie.

§ 16.
Toto nariadenie nadobúda účinnost 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister do
pravy a verejných prác.

Dr. Tuka v. r.
Stano v. r.
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Príloha k vládnemu nariadeniu č. 37'1942 SI. z. 11 ods. 2).

Komisia pre skúšky uchádzačov o udelenie oprávnenia civilného inžiniera.

Kolok 
Ks 10.—.

Číslo: -----------------------------------  
(Bežné číslo evidenčnej knihy, 
lomené číslom záznamu o skúš
kach a ročníkom.)

VYSVEDČENIE.

Predseda komisie pre skúšky uchádzačov o udelenie oprávnenia civilného 
inžiniera (určenie kategórie podľa § 2 ods, 1 zákona č. 49/1941 SI. z.) pri Mini
sterstve dopravy a verejných prác v Bratislave dosvedčuje, že pán. (akademický 
titul, stavovské označenie, meno a priezvisko) ----------------------------------------------

(presná adresa) --------------------------------------------------------------------------------  
vykonal dňa----------------------------------  skúšku a je spôsobilý (nespôsobilý)*)  pre
dosiahnutie oprávnenia civilného inžiniera (určenie kategórie podľa § 2 ods, 1 zá
kona č. 49/1941 SL z.) podľa § 18 zákona č. 49/1941 SI. z. ------------------------------

(prípadné údaje podľa § 9 ods. 4)------------------------------------------------------------------ 
V Bratislave dňa --------------------------------

Okrúhla pečiatka 
skúšobnej komisie Predseda:

') Čo sa nehodí, prečiarknuť.

38.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí 
zo dňa 13. marca 1942

o slovensko-nemeckej dohode o veciach pozostalostných.

Dňa 23 októbra 1941 v Bratislave splnomocnení zástupcovia Slovenskej re
publiky a Nemeckej ríše podpísali dohodu o veciach pozostalostných.

Túto dohodu dňa 21. januára 1942 schválila vláda a ratifikačnú pôvodinu dňa 
2. februára 1942 podpísal prezident republiky. Ratifikačné pôvodiny sa vymenily 
dňa 11. marca 1942 v Berlíne. Podľa článku 29 dohody nadobudne táto účinnosť 
dňom 12. apríla 1942.

Dohoda sa uverejňuje v slovenskom a nemeckom pôvodnom znení.

Dr. Tuka v. r.
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Dohoda 
o veciach pozostalostných 

medzí Slovenskou republikou 
a Nemeckou ríšou.

91 a d) I a fr a b t o m m e n 
jwifthen bem Deutfdjen ©cit^ 
unb ber ©íowalifdjcn 9ícpubIiL

Slovenská republika
. a 

Nemecká ríša
sa dohodly upraviť pozostalostné veci prí- 
slušnikov oboch Smluvných Strán spo
ločnými ustanoveniami.

■Pre tento účel za svojich splnomoc
nencov vymenovali:

Prezident Slovenskej 
republiky:

ministerského predsedu a ministra zahraničných 
veci

pána Dr, Vojtecha Tuku, 
legačného radcu Ministerstva zahraničných vecí 

pána Dr, Dezidera Rakšányho
a

ministerského radcu Ministerstva pravosúdia
pána Dr. Júliusa Ponického,

t
Nemecký ríšsky kancelár;
mimoriadneho vyslanca a splnomocneného 

ministra
pána Hannsa Ludina,

ministerského riaditeľa Ríšskeho ministerstva 
pravosúdia

pána Dr. Ericha Volkmara
a

legačného radcu I. triedy Zahraničného úradu
pána Paula Navého.

Splnomocnenci si navzájom predložili 
svoje splnomocnenia a našli ich v poriad
ku. Dohodli sa na nasledujúcich ustano
veniach:

Časť prvá.
Všeobecné ustanovenia.

§ L
Rovnaké zaobchádzanie s prí
slušníkmi oboch Smluvných

Strán. Spôsobilosť dediť.
(’) S príslušníkmi jednej Smluvnej Stra

ny sa zaobchádza čo do nadobúdania na 
prípad smrti na území druhej Smluvnej 
Strany v ohľade občianska-právnom a

Das Deutfdje 91 e i d) 
unb

b i e 6 í o m a! i f d) e SR c p u b I i t

fihb iibereingelommen, bie 91adjlaf3angeíegen» 
beiten ber Angehörigen beiber ©ertrag» 
ftblicfjenben Teile burd; gemeinjame ©ejtim» 
mungen ju regeln.

3u biefem 3wede haben ju ©CDoIImäth5 
tigten ernannt:
Der Deutfdje 91 e i d) s t a n 31 er :

ben aubcrorbenttidjen Scfanbtcn 
unb bcoollmädjtigtcn ÜRiniftcr 

^erm ^anns £ubin, 
ben OTiniftcrintbircttor im SRcitfjsiuJtiaminiftcrium 

.fjcrrn Dr. (Eridj ©olímar 
unb

ben £egation5rat I. Äloffc im fUusmärtigcn 2Imt 
^errn ©aul 9lané,

Der Sßräfibent
ber (šloroafijdjen SHepubíif:

ben Sniniftcrprňnbcntcn unb SJliniftcr bes Stubern 
Jjerrn Dr. ©ojtech Tufa,

ben ícgationsrat im OTiniftcrium bes «Hubern
Jjerrn Dr. Dcjiber 9tatšánij 

unb
ben ÍUliniftcriaľrat im Juftijminiftcrium

Jgcrrn Dr. Július ©onietý.

Die ©cvoHmädjtigten haben cinanbcr iíjre 
©olíniadjtcn mitgctcilt unb fie in Drbnung 
befunbcn. Sie [jáhen fidj über folgenbe ©e= 
ftiminungcn geeinigt:

(Er ft er 91 b f dj n i 11
Allgemeine ©ejtimmungcn

§ 1
(Sleidjbeljanblung ber Angehö
rigen beiber ©crtragfdjlicfjen» 

ben Teile. (Erbfäljigleit
(’) Die Angehörigen bes einen ©ertrag» 

fdjlicfjcnben Teiles werben íjiníidjtlidj bes 
(Erwerbs non Tobes wegen im (Scbict bes 
anberen ©ertragjdjíiefjenben Teiles in bür» 
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verejno-právnom ako s tuzemcami. To 
platí najmä aj o dávkach na prípad smrti.

(’) Príslušníci jednej Smluvnej Strany, 
ktorí na území druhej Smluvnej Strany 
uplatňujú dedičské nároky, musia byť 
spôsobilými dediť tak podľa práva tej 
Smluvnej Strany, ktorej príslušníkom bal 
pozostaviteľ v čase svojej smrti (právo 
vlasti), ako aj podlá práva svojej vlasti.

§2.

Zastupovanie konzulárnymi 
vrchnosťami.

Vo všetkých veciach pozostalostných, 
započatých na území jednej Smluvnej 
Strany, je konzulárna vrchnosť podlá zá
kona oprávnená zastupovať pred miestnou 
vrchnosťou príslušníkov tej Smluvnej Stra
ny, ktorá ju vyslala, nakolko títo sú ne
prítomní a nikoho iného nesplnomocnil!.

Časť druhá.

Dedičské následnictvo a opatrenia 
na prípad smrti

§ 3.

Dedenie hnuteľnej pozosta
losti podľa práva vlasti.

(') Po príslušníkoch jednej Smluvnej 
Strany sa dedí hnuteľný majetok, nachá
dzajúci sa na území druhej Smluvnej Stra
ny, podľa práva tej Smluvnej Strany, kto
rej príslušníkom bol pozostaviteľ v čase 
svojej smrti. To platí najmä aj o ručení 
dediča za záväzky pozostalosti.

P) Hnuteľná pozostalosť, ktorú podľa 
práva vlasti pozostaviteľa treba považo
vať za takú, akoby bola bez dediča, pri
padne domovskému štátu alebo inej práv
nej osobe, ktorej pripadnú pozostalosti 
bez dediča padla práva vlasti pozostavi- 
tefa. 't1:

§ 4.
Dedenie nehnuteľnej pozo
stalosti a osobitných majet

kových podstát.
(’) Pa príslušníkoch jednej Smluvnej 

Strany sa dedí nehnuteľný majetok, na- 

gerlidj»redjtlidjcr unb ôffcntndj»rcdjtlidjer 
íjinfidjt roic Die Dntänbcr bcljanbclt. Dies 
gilt insbcfonbcre audj Ijinfidjtlidj ber 21b» 
gaben non Tobes wegen.

(2) Die 2lngcljôrigen bes einen ©ertrag» 
fdjlicfjcnbcn Teiles, bie im (Sebiet bes aubé» 
rcn Vcrtragfdjlie¾enben Teiles erbredjtlidje 
Vnfprüdjc crljeben, müffen fowoljí nad) bem 
SKcdjt besjenigen Vcrtragfdjliefjenbcn Teiles, 
bem ber (Erblaffer jur Seit feines Tobes an» 
gehörte (^cimatredjt), als aud) nad) iíjrem 
eigenen Jjeimatredjt erbfähig fein.

§ 2
Vertretung b u r dj bie Äonfular» 

beljörben

3n allen ©adjíafjfadjen, bie im ©obiet 
eines ber Vertragfdjtiefjcnben Teile antjän» 
gig finb, ift bie Äonfularbcljörbe traft 0e» 
fctjes befugt, bie Vngeljörigen bes Vertrag» 
jc^íiefjenben Teiles, ber fie entfanbt íjat, por 
ber Drtsbcljörbe ju ucrtrcten, fofern fie ab» 
wcfenb finb unb feinen anbercn SBeuoIImäd)» 
tigten beftcllt (jáhen.

3 m e i t e r 21b f d) n i 11
(Erbfolge unb Verfügungen non Tobes wegen

§ 3
Beerbung n a dj íjcimatredjt í) ŕ n- 
f i dj 11 i d) bes beweglidjen 9? a dj» 

ľa f f e s

(') Die Vngetjôrigen bes einen Vertrag» 
fdjliefjenben Teiles werben fjinfidjtíidj bes im 
©ebiet bes anbercn Vcrtragfdjliefjenbcn Tei= 
les befinbíiďjcn beweglidjen Vermögens nad) 
bem Šťcdjt bes Vertragfdjliefjenben Teiles 
beerbt, bem ber (Erblaffer jur 3eit feines To» 
bes angcljört Ijat. Dies gilt insbcfonbcre audj 
binfidjtlid; ber íjaftung bes (Erben für bie 
SKadjIafjoerbinblidjlciten.

(=) (Ein beweglidjcr Vadjlafj, ber nad) bem 
fjeimatredjt bes (Erbíaffcrs als erblos an» 
jufeben ift, fällt bem ijeimatftaate ober ber 
fonftigen juriftifdjen ©erfon ju, ber nadj bem 
ýjeimatredjt bes (Erbíaffcrs bic crblofen 97ad)» 
[äffe jufatlen.

§ 4
Beerbung Ij > n f i d) 11 i dj bes un» 
beweglidjen 91 a dj í a f f c s unb bc» 

fonbercr Vermögensmafien
(*)  Die (Ungehörigen bes einen Vertrag» 

fdjliefjenben Teiles werben fjinfidjtüdj bes 
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chádzajúci sa na území druhej Smluvnej 
Strany, podľa práva tej Smluvnej Strany, 
na území ktorej sa tento nachádza. Ak ne
hnuteľnú pozostalosť treba považovať po
dľa tohto práva za takú, akoby bola bez 
dediča, pripadne tej Smluvnej Strane, na 
území ktorej sa nachádza.

(!) To isté platí o dedení takých pred
metov, ktoré podľa práva Smluvnej Stra
ny, na území ktorej sa tieto nachádzajú, 
podliehajú osobitnému majetkovému uspo
riadaniu (napr, predmety, ktoré patria 
k fideikomisu, k dedičnému gazdovstvu 
— Erbhof, Anerbengut — alebo k roľníc
kemu nedielu). Spôsobilosť dediť tieto 
predmety možno obmedziť na tuzemcov.

§ 5.
Forma opatrení na prípad 

smrti.
Forma, ako sa zhotovuje opatrenie na 

prípad smrti (závet, kodicil, dedičská smlu
va, darovanie na prípad smrti), sa určuje 
podľa práva toho štátu, ktorého príslušní
kom bol pozostaviteľ v čase zhotovenia. 
Stačí však zachovať zákon miesta, kde sa 
opatrenie zhotovilo.

§6.
Spôsobilosť testamentárna. 

Nedostatky vôle.
(*)  Spôsobilosť zhotoviť opatrenie na 

prípad smrti sa určuje podľa práva toho 
štátu, ktorého príslušníkom bol pozostavi- 
teľ v čase zhotovenia. Toto právo je sme
rodajné aj pre to, či sa pripúšťa zhotoviť 
spoločný závet alebo dedičská smluva a či 
určité osoby môžu zhotoviť opatrenia .na 
prípad smrti len v osobitnej forme.

(a) Právny význam nedostatkov vôle 
(omyl, ľstivé uvedenie v omyl, hrozba) pri 
opatreniach na prípad smrti sa určuje po
dľa práva toho štátu, ktorého príslušníkom 
bol pozostaviteľ v čase zhotovenia opat
renia na prípad smrti.

§ 7.
Zrušenie opatrení na prípad 

smrti.
Predpisy §§ 5, 6 platia primerane o 

zrušení opatrenia na prípad smrti. Zmena 

im (Scbiet bta anberen Teiles befinblidjen 
unbeweglichen 53ermôgens nad, bem fRecfyt 
bes SJertragfdjliefjenben Teiles beerbt, in 
bcffen (Eebiet es fid) befinbet. 3ft ber unbe= 
mögliche Slachlafj nad) biefem fHedjt als erb-- 
los anjufeljen, [o fällt er bem 53ertrag= 
fdjliefjenben Teil ju, in beffen Öebiet er fid) 
befinbet.

(a) Das gleiche gilt für bie iBeerbung f)in= 
fid)tlid) folger (Eegenftänbe, bie nad; bem 
5Ked)t bes SJertragfdjliefjenben Teiles, in 
beffen (Eebiet fie fidj befinben, einer befon= 
beren (Eüterorbnung unterliegen (j. 53. <3e= 
genftänbe, bie ju einem gibeifommih, «Erb= 
Ijof, SInerbengut ober ju einer ^eimftätte ge= 
hören). Die gäfjigEeit, biefe (Eegenftänbe ju 
erben, fann auf Dnlänber befd>räntt werben.

§ 5
gorm ber 53erfügungen 

non Tobes wegen

Die gorm für bie «Errichtung einer 5Jer= 
fügung oon Tobes wegen (Teftament, Äobi- 
jiH, (Erboertrag, 6d>enfung oon Tobes we= 
gen) beftimmt ficfj nach bem 9íe«hl &cs ©100= 
tes, bem ber «Erblaffer jur 3eit ber (Errief)tung 
angehört hoh Gs genügt jebod, bie ÍBeobach- 
tung ber (Sefetje bes Drtes, wo bie Verfügung 
errichtet ift.

§ 6
Teftierfähigleit. SB i 11 e n 5 = 

mangel

(l) Die gähigteit, eine Verfügung non 
Tobes wegen ju errichten, beftimmt fi<h nad) 
bem fHecht bes 6taates, bem ber (Erblaffer 
jur Seit ber (Errichtung angel)ört hat- Dicfes 
SKecht ift auch bafür mafjgebenb, ob bie (Er= 
rid)tung eines gemeinfdjaftli^en Teftaments 
ober eines (Erboertrages juläffig ift unb ob 
beftimmte fßerfonen Slerfügungen oon Tobes 
wegen nur in befonberen gormen errichten 
tonnen.

(:) Die rechtliche Sebcutung oon SBiUcns- 
mängeln (Srrtum, argliftiger Täufchung, 
Droljung) für 53erfügungen oon Tobes WC’ 
gen beftimmt ftef) nach bem ¾echt bes 6taa= 
tes, bem ber (Erblaffer jur Seit ber «Errichtung 
ber föerfügung oon Tobes wegen angchört 
hat.

§7
5(ufl)ebung ber «Berfügungcn 

oon Tobes wegen

Die 53orfd)riften bet §§ 5, 6 gelten enh 
fpred)cnb für bie 2lufhcbung einer ißerfügung 
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štátnej príslušnosti, ktorá pre pozostavite- 
ľa bola smerodajná v čase zhotovenia 
opatrenia na prípad smrti, sa nedotýka je
ho spôsobilosti zrušif opatrenie na prípad 
smrtí

Časí tretia.
Príslušnosť vrchností Pokračovanie.

§8.
Príslušnosť vrchností.

Opatrenia, ktoré prináležajú vrchno
stiam pri usporiadaní pozostalosti, vyko
najú, nakolko ide o hnuteľnú pozostalosť 
(§ 3, odsek 1), vrchnosti tej Smluvnej Stra
ny, ktorej príslušníkom bol pozostaviteľ 
v čase svojej smrti (domovské vrchnosti), 
nakolko však ide o nehnuteľnú pozosta- 
'ost (§ 4, odsek 1) alebo o osobitné majet
kové predmety, označené v § 4, odseku 2, 
vrchnosti tej Smluvnej Strany, na území 
ktorej sa pozostalostné predmety nachá
dzajú (miestne vrchnosti).

§ 9.
Vymienenie príslušnosti.

(') Ak hnuteľná pozostalosť je celkom 
-lebo prevažne na území tej Smluvnej 
-.Irány, ktorej príslušníkom pozostaviteľ 
lebol, môže vrchnosť tejto Smluvnej Stra- 
:y na návrh oprávneného dediča (§ 23, 
dsek 1, veta 2.), ktorý je príslušníkom 
ejto Smluvnej Strany alebo býva na jej 
izemí, prevziať opatrenia, prináležajúce 
-odľa § 8 domovským vrchnostiam, a na- 
dadat s pozostalostou s hľadiska dedičské- 
o práva a pokračovania tak, akoby po- 
ostavileľ bol býval príslušníkom tejto 
Imluvnej Strany.

(:) Vrchnosť oznámi návrh oprávneným 
ledičom a vyzve ich, aby v lehote od jed- 
ého do troch mesiacov, ktorú súčasne 
irčí, prihlásili svoje nároky alebo proti ná- 
rhu podali svoje námietky. Toto sa ozná- 

ni oprávneným dedičom, ktorých adresa je 
náma, doporučeným listom, ostatným 
právneným dedičom verejnou vyhláškou, 

ktorá na územiach oboch Smluvných Strán 
a má uverejniť alebo v novinách, určených 

nre úradné vyhlášky, alebo vo vhodnom 
'enníku; trovy vyhlášky znáša navrhova- 

ieľ. Okrem toho vrchnosť upovedomí kon
zulárnu vrchnosť ako aj pozostalostný súd 

oon Tobes wegen. (Ein Sßcdjfeľ ber für ben 
(Erblaffer jur Seit ber (Erridjtung einer Ver» 
fügung non Tobes wegen maßgeblidjen 
6taatsangcljörigtcit läßt jebo$ feine fjäijig» 
feit jur 2lufljcbung einer Verfügung non To» 
bes wegen unberührt.

Dritter 21 b f d) n i 11
Suftänbigteit bet ®cf)örbcn. Verfahren

§ 8
guftänbigleit bet SSeljörben
Die Verridjtungcn, bie bei ber ^Regelung 

eines Sladjlaffes ben 23cl)örben obliegen, 
werben, foweit es fid) um beweglidjen 97adj= 
laß (§ 3 ¾lbfaß 1) Ijanbelt, non ben Soeljör» 
ben bes Vertragfdjlicßenbcn Teiles norge» 
nommen, bem ber (Erblaffer jur Seit feines 
Tobes angeljörte (ijcimatbcljörben), foweit 
es fidj um unbewegtidjen 97adjlaß (§ 4 21b» 
faß 1) ober um bie im § 4 Qlbfaß 2 bejeidj» 
neten befonberen Vermögcnsgcgenftänbe 
Ijanbelt, non ben Scljörben bes Vertrag» 
fdjliefjenben Teiles, in beffen (Sebict fidj bie 
SRadjlaßgcgenftänbe befinben (Drtsbcljörben).

§ 9
Suftänbigleitsnereinbarung

(’) 56efinbct fidj ber bcwcglidje 97adjiaß 
ganj ober überwiegenb in bem (Sebict bes 
Vcrtragfdjiicßcnbcn Teiles, bem ber tErblaffer 
nidjt angcljört hat, fo laun bie Veljörbe bie» 
fes Vcrtragfdjlicßenben Teiles auf Eintrag 
eines (Erbbcrcdjtigten (§ 23 2Ibfaß 1 Saß 2), 
ber biefem Vcrtragfdjlicßenben Teil angcljört 
ober in beffen (Sebict feinen SBoIjnfiß Ijat, bie 
nadj § 8 ben ijeimatbcljörben obliegcnben 
Vcrridjtungen übernehmen unb ben 97adjlaß 
ijinfidjtlidj bes (Erbredjtes unb bes Verfahrens 
fo bcljanbeln, als wenn ber (Erblaffer biefem 
Vertragfdjlicßcnben Teil angcljört Ijätte.

(=) Die Veljörbe teilt ben (Erbberechtigten 
ben Antrag mit unb forbertfie unter ©cßung 
einer Jrift non einem bis brei 9J?onatcn auf, 
tyre Slnfprüdje anjumelben ober bem Eintrag 
ju wiberfpredjen. Diefe SRittcilung gefdjieljt 
gegenüber ben (Erbbcrcdjtigten, bereu Sin» 
fdjrift betannt ift, burd; eingcfdjriebenen 
Vrief, gegenüber ben fonftigen (Erbberedjtig» 
ten burdj eine öffentlidje Vefanntmadjung, 
bie in ben (Sebieten beiber Vcrtragfdjlicßcn» 
ben Teile entrocber in bem für amtliche 25 c= 
tanntmaäjungcn beftimmten Vlatt ober in 
einer geeigneten Tagesjeitung ju Dcröffent» 
liehen ift; bie Äoften ber VcEanntmadjung
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tej Smluvnej Strany, ktorej príslušníkom 
bol pozostaviteľ.

(°) Návrhu (odsek 1) možno vyhovieť 
len vtedy, ak nikto z oprávnených dedičov 
nepodá námietky v lehote a ak konzulár
na vrchnosť súhlasí.

§ 10.
Oznámenie smrtných pádov.

(’) Miestna vrchnosť konzulárnu vrch
nosť tej Smluvnej Strany, ktorej príslušní
kom bol pozostaviteľ v čase svojej smrti, 
má ihneď upovedomiť o smrtnom páde a 
jej oznámiť, čo vie o dedičoch a o ich po
byte, o pozostalosti ako aj o jestvovaní 
opatrenia na prípad smrti.

p) Ak sa konzulárna vrchnosť vopred 
dozvie o smrtnom páde, upovedomí o tom 
miestnu vrchnosť rovnakým spôsobom.

§ 11.
Zaistenie pozostalosti.

f1) Vrchnosti každej Smluvnej Strany 
majú sa postarať o zaistenie pozostalost
ných predmetov, ktoré sa nachádzajú na 
ich území, nakoľko a pokiaľ je to potreb
né; najmä môžu ustanoviť opatrovníka pre 
pozostalosť. Opatrovníka pre pozostalosť 
treba ustanoviť, ak sa má uplatniť nárok 
proti pozostalosti pred súdmi alebo inými 
vrchnosťami.

p) Ak miestna vrchnosť neurobí nijaké 
zaisťovacie opatrenia, hoci . konzulárna 
vrchnosť o to požiadala, alebo ak ide o 
súrny prípad, konzulárna vrchnosť môže 
podľa práva svojho štátu zapečatiť pozo
stalosť a sostaviť súpis pozostalosti.

(3) Miestna vrchnosť a konzulárna 
vrchnosť, nakoľko to pomery pripúšťajú, 
majú si navzájom oznámiť zaisťovacie 
opatrenia, ktoré hodlajú urobiť alebo kto
ré urobily.. Ak nie je nebezpečenstvo zo 
zmeškania, majú si navzájom poskytnúť 
príležitosť spoluúčinkovať pri zapečatení 
pozostalosti a pri sostavení súpisu pozo
stalosti ako aj pri odstránení pečatí.

P) Opatrenia, urobené na základe od
seku 1, nakoľko sa vzťahujú na hnuteľné 
predmety pozostalostné (§ 3, odsek 1), ma
jú sa zrušiť na žiadosť domovskej vrchno
sti. Avšak zrušenie opatrovníctva nad po
zostalosťou možno žiadať len vtedy, ak 

trögt ber Antragfteüer. Aufjcrbem perftän*  
bigt bie ©ehörbe bie Äonfularbehörbe fowie 
bas ©achlafjgericht bes ©ertragfd)licfjenben 
Seiles, bem ber (Erblaffer angehörte.

P) Dem Antrag (¾ťbfa¾ 1) barf nur ent*  
fprodjen werben, wenn feiner ber <£rbberedj= 
tigten innerhalb ber Jrift wiberfpridjt unb 
bie Äonfularbehörbe juftimmt.

§ 10
SDt i 11 e i I u n g non Dobesfällen

p) Die Drtsbefjärbe í»at ber Äonfular*  
beljörbe bes ©ertragfchliefjenben Seiles, bom 
ber (Erbíaffer jur 3«it feines Tobes angcíjort 
hat, unoerjüglid, von bem SobesfaH Äennt*  
nis ju geben unb ihr mitjutcilen, was if)t 
über bie (Erben unb ihren Aufenthalt, über 
ben SKaďjľaft fowie über bas ©otljanbenjcin 
einer Verfügung non Sobes wegen befannt 
ift.

p) (Erhält juerft bie Äonfularbehörbe non 
bem Sobesfall Äenntnis, fo Ijat pe bie Drts*  
behörbe in gleicher SBeife 3U benachridjtigen.

§H .
6id;erung bes 31 a ef) ľ a f f c s

p) Die Kehörben jebes ber ©ertrag*  
fdjliefjenben Teile haben für bie Sicherung 
ber in ihrem (Sebiete befinblidjen SHadjlafj*  
gegenftänbe 3U forgen, foweit unb folange 
ein ©ebürfnis befteht; fie tonnen insbefon*  
bere einen ©adjlaßpflcger befteHen. (Ein 91a<h*  
lafjpflcger ift jn bcftcUcn, wenn ein Anfprud) 
gegen ben Áadjíafj nor ©eridjten ober anbe*  
ren ©chörbcn gcltenb gemadjt werben foü.

p) Trifft bie Drtsbehörbe trofj bes (Er*  
fudjens ber Äonfularbehörbe feine 6id)e*  
rungsmafjnahmen ober liegt ein bringenber 
gaü nor, fp barf bie Äonfularbehörbe nach 
.bem ©cdjte ihres Staates ben 91ad)laß fiegcln 
unb ein ©adjlafjoei^eidjnis aufnehmen.

p) Die Drtsbeljörbc unb bie Äonfular*  
beljörbe haben, foweit es bie llmftänbe ge*  
ftatten, einanber oon ben beabfidjtigten unb 
oon ben getroffenen Gidjerungsinafjnahmen 
Mitteilung ju madjen. 6ic haben, falls nidjt 
(Eefahr im ©erjug ift, einanber ©elegcnljeit 
3U geben, bei Siegelung bes Siadjlaffcs unb 
bei Aufnahme bes Aadjlafjuerseidjniffes fo*  
wie bei Abnahme ber 6iegel.mit3uwirfen.

p) Die auf (Erunb bes Abfahes 1 getrof*  
fenen Maßnahmen finb, foweit fie fid) auf 
bcweglidje 91ad)iafjgeqcnftänbc (§ 3 Abfah 1) 
bejieljen, auf (Erfudjen ber ijeimatbehörbe 
auf3uhcben. Die Aufhebung einer Siadjla¾*  
pflegfdhaft fann jebod) nur bann Bedangt 
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o zastúpenie dedičov alebo pozostalosti sa 
postaralo iným spôsobom.

§ 12.
Nakladanie s opatreniami 

na pripad smrti.
(') Opatrenie na pripad smrti, zhotove

né príslušníkom jednej Smluvnej Strany, 
ktoré sa nachádza na území druhej Smluv
nej Strany, majú miestne vrchnosti zado
vážiť a vyhlásiť (otvoriť). Domovskej vrch
nosti treba poslať overený odpis opatrenia 
na pripad smrtí ako aj zápisnice, spísanej 
o vyhlásení (otvorení). Na jej žiadosť sa 
má jej zaslať pôvodina opatrenia na prí
pad smrti; v tomto prípade treba zadržať 
overený odpis.

P) Domovská vrchnosť na žiadosť 
miestnej vrchnosti má zaslať tejto na na-, 
hliadnutie opatrenie na prípad smrti, kto
ré má v držbe, a vydať jeho overený od- 
pis-

§ 13.
Prevzatie do držby a spravo
vanie hnuteľnej pozostalosti 

konzulárnou vrchnosťou.
(') Konzulárna vrchnosť je oprávnená 

prevziať do držby hnuteľnú pozostalosť, 
i ked túto zaistila miestna vrchnosť, na
koľko by dedič bol na to oprávnený. 
V tomto prípade treba zrušiť opatrovníc
tva nad pozostalosťou, zriadené na zákla
de § 11, odseku 1.

(2) Ak konzulárna vrchnosť pozostalosť 
prevzala do držby, má sa postarať o jej 
riadne spravovanie. Môže najmä nakladať 
s pozostalostnými predmetmi v medziach 
riadneho spravovania, nakoľko by dedič 
bol na to oprávnený, dalej pred miestny
mi vrchnosťami môže uplatňovať práva, 
vzťahujúce sa na pozostalosť, a miestne 
vrchnosti môžu sa na ňu obrátiť pre zá
väzky pozostalosti.

(s) Konzulárna vrchnosť osvedčenia 
oprávneného dediča, obmedzené na hnu
teľnú pozostalosť (§ 3, odsek 1) môže pre
vziať, overiť alebo spísať o nich listinu ako 
aj sprostredkovať usporiadania medzi 
oprávnenými dedičmi, nakoľko sa títo do
brovoľne dostavia.

werben, wenn für bie 93crtrctung ber (Erben 
ober bes Siadjlaffcs in anbcrer SBeife ge= 
forgt ift.

• § 12

Scíjanblung ber SJerfügungen 
non Tobes wegen

(*)  (Sine eón einem ¾lngeljôrigen bes einen 
SScrtragfdjIicfjenben Seiles erridjtete 93er» 
fügung non Tobes wegen, bie fidj im «Sebict 
bes anberen 93ertragfdjlicfjenben Heiles be» 
finbet, ift non ben Drtsbcljörben ju bcfdjaffen 
unb ju eröffnen (funbjumadjen). Der ^ei= 
matbeíjorbe ift eine beglaubigte ¾lbfdjrift ber 
93erfügung non Tobes wegen fowie ber über 
bie (Eröffnung (Äunbmadjung) aufgenomme» 
nen Slicberfdjrift ju übermitteln. 9Iuf iljr 
Verlangen ift iljr bie Urfdjrift ber 93erfügung 
non Tobes wegen ju überfenben; in biefem 
Salle ift eine beglaubigte Slbfdjrift jurüd» 
jubeljalten.

(2) Die ^eimatbcljörbe ijat eine in iljrem 
IBefi¾e befinblidje 93erfägung non Tobes we» 
gen ber Drtsbeljörbe auf iljr 93erlangen jur 
(Sinfidjt ju überfenben unb eine beglaubigte 
9lbfdjrift banon ju erteilen.

§ 13 
ílnbefifjnafjme unb 93erwaltung 

bes beweglidjen ÍRadjľaffes 
burdj bie Äo n f u I a r b e fj ö r b e

(*)  Die Äonfularbc^örbe ift bcrcdjtigt, ben 
beweglidjen 9ladjlafj, audj wenn er non ber 
Drtsbeljörbe fiďjergeftcHt ift, in 23efitj ju neh» 
men, foweit ber (Erbe ljierju befugt wäre. 3n 
biefem JaH ift eine auf ®runb bes § 11 9lb> 
fatj 1 angeorbnete SJladjlafjpflegfdjaft aufju» 
íjeben.

(2) ijat bie Äonfularbefjörbe ben SRadjlab 
in SBefr¾ genommen, fo Ijat fie für feine orb» 
nungsmäftige 93erwaltung ju forgen. Sie 
ľanu insbcfonbcre über bie S'ladjlafjgegen» 
ftänbe innerfjalb ber ©renjen einer orbnungs» 
mäßigen 93ennaltung uerfügen, foweit ber 
(Erbe ljierju befugt wäre, ferner bie jum 
SHadjľafo gehörigen SRedjte nor ben Drts» 
beworben geltcnb madjen unb wegen ber 
9ladjla|juerbinblid)feiten nor ben Drtsbeljör» 
ben in 9lnfprudj genommen werben.

(’) Die Äonfularbcljörbe fann ©rflärun» 
gen eines (Erbbcrcdjtigten, bie fidj auf ben be» 
wcglidjen SHadjlaß (§ 3 9Ibfafj 1) befdjrän» 
fen, entgegenneljmen, beglaubigen ober beur» 
funben fowie 9luseinanberfctjungen unter 
ben (Erbbcrcdjtigten, foweit fie freiwillig er» 
fdjeinen, nermitteln.
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§ 14.
Zistenie nárokov proti 

pozostalosti.
(') Konzulárna vrchnosť hnuteľné pred

mety pozostalostné (§ 3, odsek 1), ktoré 
prevzala do držby, má uschovať do uplynu
tia troch mesiacov ad smrti pozostaviteľa, 
avšak je hocikedy oprávnená hradiť z po
zostalosti vopred trovy poslednej choroby 
a pohrebu pozostaviteľa, polročné nájom
né, patričnosti domácich zamestnancov, 
súdne, konzulárne a podobné trovy ako aj 
v prípade nevyhnutnosti potrebné trovy 
na vydržovanie rodiny pozostaviteľa.

(’) Konzulárna vrchnosť nesmie pri
pustiť, aby sa pozostalostné predmety do
staly do cudzozemska, nesmie ich ani vy
dať dedičovi, vykonávateľovi závetu ale
bo inému oprávnenému, kým sa u nej 
ohlásené nároky neuspokoja alebo neza
istia. Záväzok zanikne, ak sa konzulárna 
vrchnosť do šiestich mesiacov od smrti 
pozostaviteľa nedozvie, že sa nárok uznal 
alebo zažaloval.

(’) Pokračovanie, v ktorom miestna 
vrchnosť vyzýva oprávnených, aby svoje 
nároky proti pozostalosti prihlásili (§ 108 
zákonného článku XVL1894, § 139 ne
sporného patentu z 1854), nemá miesta.

§ 15.
Zaistenie dávok na prípad 

smrti.
f1) Konzulárna vrchnosť, ak nehnuteľ

nú pozostalosť prevzala do držby, má 
miestnej vrchnosti, príslušnej na vyme
ranie dávok na prípad smrti a iných ve
rejných dávok, čo najskôr oznámiť mena 
dediča alebo odkazovnika, ktorý osvedčil 
svoje práva, ako aj výšku dedičského po
dielu alebo predmet odkazu a ostatné 
okolnosti, ktoré prichádzajú do úvahy pri 
vypočítaní dávok na prípad smrti.

(2) Konzulárna vrchnosť, hoci už uply
nula lehota, označená v § 14, odseku 2, 
nesmie pripustiť, aby sa pozostalostné 
predmety dostaly prv do cudzozemska, 
nesmie ich ani vydať dedičovi, vykonáva
teľovi závetu alebo inému oprávnenému, 
kým sa nezaplatily, alebo nezaistily dáv
ky na prípad smrti, ktoré treba vyrovnať 
v tom štáte, v ktorom sa pozostalosť na-

§ 14 
Si(herftellung non Bnfprüdjen 

gegen ben 91 a d; í a ß
(') Die Äonfularbehörbe íjat bie beweg» 

lidjen Slachíaßgegenftänbe (§ 3 Qlbfaß 1), bie 
fie in Befiß genommen hat, bis jum ílblauf 
eón brei fÚlonaten feit bem Tobe bes (Srb» 
íaffers aufjubewaljren. Sie ift jcbodj jeber» 
jeit berechtigt, aus bem Bachlaß im Dorans 
bie Äoften ber letjten Ärantíjeit unb bes 25c» 
gräbniffes bes (Erblaffers, ben fjalbjäíjrigcn 
Bließins, bie Bergütung ber ^ausangcftell» 
ten, bie Berichts», Äonfulats» unb ähnlichen 
Äoften fowie im Botfall bie erforberlidjen 
Äoften bes Unterhaltes ber Jamilie bes (Erb= 
laffers ju beftrciten.

(2) Die Äonfularbehörbe barf Badjlaß» 
gegenftänbe nicht eljer in bas Buslanb getan» 
gen laffen ober bem (Erben, einem Tefta» 
mentsDolíftrecter ober einem anberen Bered)» 
tigten herausgeben, als bis bie bei ihr an» 
gemeibeten QInfpriicfje befriebigt ober fichcr» 
gestellt finb. Die Berpflid)tung erlifdjt, wenn 
bie Äonfularbehörbe nicht binnen fedjs Silo» 
naten feit bem Tobe bes (Erblaffers banon 
Äenntnis erhält, baß ber Bnfprudj anerfannt 
ober eingcHagt worben ift.

(3) (Ein Verfahren, in bem bie Drtsbchörbe 
bie Berechtigten aufforbert, ihre Slnfpriidje 
gegen ben Badjlaß anjumelben (§ 139 bes 
Bußerftrcitpatents non 1854, § 108 bes ®c» 
feßartitels XVL1894), finbet nicht ftatt.

§ 15
Sicherung ber Abgaben 

oon 2obes wegen
(') Die Äonfularbehörbe hat, falls fie ben 

beweglichen Bachlaß in Befitj genommen hat, 
fobalb wie möglich ber für bie JeftfteHung 
ber Abgaben non Ďobeš wegen unb ber fon» 
ftigen öffentlichen Abgaben juftänbigen Drts» 
beljörbe ben Flamen bes érben ober Ber» 
mächtnisnehmers, ber fein Becht nachgewie» 
fen hat, fowie bie Sröße bes (Erbteils ober 
ben Segenftanb bes Bcrmächtniffes unb bie 
fonftigen für bie Berechnung ber Abgaben 
non Tobes wegen in Betracht fommenben 
Umftänbe mitjuteilen.

(2) Die Äonfularbehörbe barf trotj Bblaufs 
ber im § 14 Bbfatj 2 bejeidjncten. Srift Badj« 
laßgegenftänbe nicht eher in bas Buslanb ge» 
langen laffen ober bem (Erben, einem Tefta» 
mentsDoUftreder ober einem anbern Bcrech» 
tigten herausgeben, als bis bie Abgaben oon 
Tobes wegen gejaljlt ober fidjcrgcfteUt finb, 
bie in bem Staate ju entridjten finb, in bem 
fich ber Badjlaß befinbet. Sie hat fid) por ber 
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chádza. Pred vydaním sa má dohodnúť 
s miestnou vrchnosťou o tom, či sa za- 
platily dávky na prípad smrti alebo, akú 
čiastku pozostalosti treba zadržať na jej 
zaistenie.

Verausgabe mit ber Drtsbeljörbe barüber ins 
(Eiiwcrncljmcn ju fetjen, ob bie Abgaben oon 
Tobes mögen gcjaljlt finb, ober weldjcr leit 
bes Sladjläffcs ju iijrer SidjerftcHung jurüd» 
bcljaltcn ift.

§ 16.
Exekúcia na pozostalostné 

predmety.
Exekúcia na pozostalostné predmety 

je prípustná aj vtedy, ak sú v držbe kon
zulárnej vrchnosti; avšak použitie priame
ho donútenia je vylúčené. Na dožiadanie 
miestnej vrchnosti má konzulárna vrchnosť 
vydať pozostalostné predmety na exe
kúciu.

§ 17.
Vydanie hnuteľnej pozosta
losti miestnou vrchnosťou.

Ak konzulárna vrchnosť predmety po
zostalostné neprevzala do držby, miestna 
vrchnosť má vydať pozostalosť po uply
nutí troch mesiacov od smrti pozostavite- 
ľa dedičovi alebo vykonávateľovi závetu 
alebo, ak sa do toho času nepreukázal ani 
dedič, ani vykonávate! závetu, vydať do
movskej vrchnosti. Miestna vrchnosť, mô
že aj po uplynutí tejto lehoty zadržať 
predmety pozostalostné, ktoré má v drž
be, na zaistenie dávok na prípad smrti 
ako aj nárokov pozostalostných veriteľov 
za tých istých podmienok, za ktorých sú 
na to konzulárne vrchnosti povinné podľa 
§§ 14, 15. Ustanovenie § 14, odseku 3 pla
tí primerane.

§ 16

SwangsooIIftredung - 
in Sladjľaßgegenftänbe

Die groangsDoUftrcďung in bie Sľa^lafj» 
gcgenftänbe bleibt juläffig, audj menn fie fidj 
im SBefitje ber Äonfularbcljôrbe befinben; 
jcbodj ift bie ¾lnwenbung unmittelbaren 
3manges ausgcfdjloffcn. Die Äonfularbcljôrbe 
bat auf (Erfudjen ber Drtsbeljörbe bie SHadj» 
lafjgegenftänbe jum 3*Dedc  ber 3mangsooll= 
ftredung Ijcrausjugcbcn.

§ 17

Verausgabe bes beweglidjen 
Slladjlaffes burdj bie Drts = 

b e Ij ö r b e

Vat bie Äonfularbcljôrbe bie Sľadjlaft» 
gcgenftänbe nidjt in SBefitj genommen, fo Ijat 
bie Drtsbeljörbe ben SHadjlafj nadj Síbíauf 
oon brei OTonaten feit bem Dobe bes (Erb» 
laffers bem (Erben ober einem Tcftamcnts» 
oollftrcdcr ober, wenn fidj bis baljin weber 
ein (Erbe nodj ein Tcftamentsuonftrcdcr aus» 
gewiefen Ijat, ber Vcimatbefyörbe Ijcrausju» 
geben. Die Drtsbeljörbe fann über biefe griff 
Ijinaus Srtadjlafjgcgcnftänbe, bie fic im 58c» 
fitje ijat, jur SidjcrfteHung ber Qlbgaben oon 
Tobes wegen fowic ber 2Infprüdje oon 91adj» 
lafjgläubigern unter bcnfclben 23orausfctjun» 
gen jurüdbeljaltcn, unter benen bie Äonfular» 
beljörbe nadj ben §§ 14, 15 ljierju ocrpflidjtet 
ift. Die 25cftimmung bes § 14 ¾tbfa¾ 3 gilt 
entfpredjenb.

§ 18.
Svedectvá o dedičskom 

oprávnení.
Svedectvo o dedičských pomeroch, 

najmä o práve dediča alebo vykonávateľa 
závetu, ktoré vrchnosti jednej Smluvnej 
Strany v rámci ich príslušnosti (§§ 8, 9) 
vystavily (napr, dedičské vysvedčenie, 
usnesenie o odovzdaní alebo prikázaní po
zostalosti, svedectvo vykonávateľa záve
tu), stačí aj na území druhej Smluvnej 
Strany na osvedčenie týchto pomerov.

§ 18

(Erbrcdjtlicbe 3 e u 9 n i f f e

(Ein 3cugnis über crbrcdjtlidje 23críjält» 
niffe, insbcfonbcre über bas SÍedjt bes (Erben 
ober eines TcftamcntsooIIftrcdcrs, bas oon 
ben 23c(jörbcn eines ber SJcrtragfdjlicfjcnbcn 
Teile im SRaíjmen iíjrer guftänbigEcit (§§ 8, 
9) ausgcftcíít ift (j. 25. (Erbfdjcin, 25c[dj[ufj 
über bic (Einantwortung ober Stusfolgung 
bes ÍKadjíaffcs, TcftamentsooUftrcdcrjcug» 
nis), genügt audj im ®cbict bes anbercn 23er» 
tragfďjlicfjcnben Teiles jum Sľadjweis biefer 
23crbäítniffc.
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§ 19.
Žaloby z d e d i č s k o - p r á v n y c h 

pomerov.
Pre žaloby, ktorých predmetom je ustá

lenie dedičského prava, nároky dediča 
proti držiteľovi dedičstva, nároky z od
kazov alebo iné nároky z opatrení na prí
pad smrti, nároky na povinný diel, iné de- 
dičsko-právne nároky (napr, vdovské prá
vo) alebo rozdelenie dedičstva, sú prísluš
né súdy tej Smluvnej Strany, podľa práva 
ktorej sa určuje dedičské následníctvo. 
Avšak výslovnou alebo mlčky uzavretou 
shodou strán sa stane príslušným aj pre 
tieto žaloby súd druhej Smluvnej Strany; 
to neplatí v prípadoch § 4.

§ 20.
Zaistenie d e d i č s k o - p r á v n y c h 

nárokov.
(’) Na zaistenie dedičsko-právnych ná

rokov (§ 19) súdy tej Smluvnej Strany, 
u ktorej sa nachádzajú pozostalostné pred
mety, môžu urobiť predbežné opatrenia 
podľa svojho práva, najmä nariadiť zátvo- 
ry a nariadiť dočasné opatrenia.

(2) Takéto opatrenie treba zrušiť na 
návrh niektorého účastníka aj vtedy:

1. ak súd, príslušný podľa § 19 právo
platne rozhodol, že zaistené nároky ne
jestvujú, a ak sa má toto rozhodnutie 
uznať u druhej Smluvnej Strany; .

2. ak od nariadenia opatrenia uplynulo 
šesť mesiacov a ak sa pred zrušením ne
osvedčí, že sa podala žaloba u súdu, prí
slušného podľa § 19.

§ 21.
Konkurz pozostalostný.

(') Na návrh niektorého oprávneného 
dediča alebo pozostalostného veriteľa 
miestna vrchnosť môže vyhlásiť konkurz 
nad pozostalosťou podľa svojho práva. 
Konkurz sa dotýka len tej čiastky pozo
stalosti, ktorá je na území tej Smluvnej 
Strany, ktorej vrchnosť konkurz vyhlásila.

(2) Ak sa konkurz vyhlásil, má konzu
lárna vrchnosť vydať všetky predmety po
zostalostné, patriace ku konkurznej pod-

§ 19
Älagen aus e r b r e d; 11 i d) e n 

©eríjältniffen

Jiir Äíagen, weldje bie Jeftftcllung bes 
<£rbredjtes, ©nfpriidje eines (Srben gegen 
einen Črbídjaftsbefitjer, ©nfprüdje aus ©er» 
mäd)tniffen ober fonftige ©nfprüdje aus ©er» 
fügungen non Sobes wegen, Sßflidjtteilan» 
fprüdje, fonftige erbrcd)tlid)e ©nfprüdje (3. 53. 
SBitroenredjt) ober bie Teilung ber (Srbfdjaft 
3um ©egenjtanb Ijaben, finb bie (Šeriete bes 
©ertrag)d)lie&enben Teiles 3uftänbig, nad; 
beffen ©edjte fid) bie Erbfolge beftimmt. 
Durdj ausbrüdiidje ober ftillfdjwcigenbe ©er» 
einbarung ber Sßarteien wirb jebod; aud; für 
biefe Älagen ein (Script bes anbern ©ertrag» 
fdjliefjenben Teiles 3uffänbig; bics gilt nidjt 
in ben gallen bes § 4.

§ 20
6 i d) e r u n g 

erbte d)tlidjer © n f p r ü d; e
(*)  3ur öidjerung erbredjtlidjer ©nfprüdje 

(§ 19) fönnen bie ©cricfjte bes Vertrag» 
yďjíießenben Teiles, in bem fidj SHadjlafj» 
gegenftänbe befinben, nad) iljrem SHedjte nor» 
läufige OTafjnaljmen treffen, insbefonbere 
©riefte unb einffweilige ©crfügungen er» 
laffen.

(2) «Eine foldjc OTa^naijme ift auf Eintrag 
eines ©eteiligtcn aud) bann aufjuljcben:

1. wenn ein nad; § 19 3uftänbigcs «Script 
redjfsfräftig entfdjicben Ijat, bafj bie gcfidjcr» 
ten ©nfprüdje nidjt bcfteljen, unb wenn bie 
(Siitfdjeibung in bem anberen ©ertrag» 
fdjliefjenben Teil anauerfennen ift;

2. wenn feit ber ©norbnung ber SlHafj» 
naljme fedjs SIHonate nerftridjen finb unb 
nidjt nor ber ©ufljcbung ber ©adjweis er» 
bradjt wirb, bafo bei einem nad) § 19 juftän» 
bigen (Scridjte Älage erhoben worben ift.

§ 21
SHadjIafjEonEurs

(') ©uf ©ntrag eines irbberedjtigten 
ober eines SHadjlafjgläubigers tann non ber 
Drtsbeljörbe nad) iljrem SHcdjtc ber ÄonEurs 
über ben ©adjlafj eröffnet werben. 5)cr Äon» 
fürs umfaßt nur ben Teil bes ©adjlaffcs, 
ber fid) in bem ®cbict bes ©ertragfdjlicfjcn» 
ben Teiles befinbet, beffen ©el)örbc ben Äon» 
fürs eröffnet Ijat.

(2) 3ft ber ÄonEurs eröffnet worben, fo 
Ijat bie Äonfularbeljörbe alle ©adjlafjgegen» 
ftänbe, bie 3ur ÄonEursmaffe gehören, ber
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state, miestnej vrchnosti alebo správcovi 
konkurznej podstaty.

f3) Dohodnutie v čís. II. 2. záverečného 
protokolu k slovensko-nemeckej dohode 
o právnej ochrane a právnej pomoci vo 
veciach občianskeho a obchodného práva 
zo dňa 18, októbra 1940 stráca účinnosf, 
nakolko odporuje predpisom odsekov 1, 2.

§ 22.
Pozostalosti po námorníkoch 

a cestujúcich.
f1) Ak na územi jednej Smluvnej Stra

ny zomrie príslušník druhej Smluvnej 
Strany, ktorý patril k posádke lode nie
ktorej Smluvnej Strany, treba jeho veci 
a jemu prislúchajúcu mzdu (Heuer] daf 
k dispozícii konzulárnej vrchnosti.

(s) Ak zomrie príslušník jednej Smluv
nej Strany pri cestovaní po území druhej 
Smluvnej Strany, bez toho, že by tam mal 
bydlisko alebo obvyklý pobyt, veci, ktoré 
mal so sebou, treba bez ďalšieho dat 
k dispozícii konzulárnej vrchnosti.

(’) Konzulárna vrchnosť, ktorej sa veci, 
označené v odsekoch 1 a 2, daly k dispo
zícii, naloží s nimi podlá predpisov tej 
Smluvnej Strany, ktorá ju vyslala, potom 
čo usporiadala dlhy zomrelého, ktoré ten
to urobil počas svojho pobytu v tejto zemi.

Časť štvrtá.

Záverečné ustanovenia.

§ 23.
Doplňujúce pojmové ustano

venia.

(') Nadobúdaním na prípad smrti 
v smysle tejto dohody treba rozumieť na
dobudnutie, ktoré spočíva na zákonnom 
dedení, závetu, kodicilu, dedičskej smluve, 
práve na povinný diel, na inom dedičsko- 
právnom nároku (napr, vdovskom práve) 
alebo na pripadnutí pozostalosti, ktorá je 
bez dediča, štátu; to isté platí pre nado
budnutie, ktoré spočíva na darovaní na 
prípad smrti, nakolko sa toto má považo
vať za opatrenie na prípad smrti. Opráv
nenými dedičmi sú dedičia, odkazovnící,

Drtsbeljörbe ober bem Äonlursocrwalter her» 
ausjugcbcn.

(°) 3)ic 93crcinbarung in 9lr. II 2 bes 
©djlufjprotofolís ju bem beutfch»flowafifchen 
ílbtommcn über ¾cdjtsfdjuh unb Wedjtsljilfe 
in ílngclcgcnljeiten bes bürgerlichen unb bes 
Jjanbelsrcdjts nom 18. Dťtober 1940 tritt, 
fomcit fie ben 23orfd)riften ber ¾lbfähe 1, 2 
entgegenfteljt, aufjer Äraft.

§ 22

91 a d) I ä f f e oon 6 ch i f f s I e u t e n 
unb SReifenben

f) 6tirbt im (Scbiet bes einen Vertrag» 
fdjliefcenben Seiles -ein ^Ungehöriger bes an» 
bereu iöcrtragfdjiiefjcnbcn Seiles, ber jur 
ißefatjung eines Gdjiffcs eines ber Vertrag» 
fdjliefjenben Seile gcljört Ijat, fo Jollen feine 
^abfeligfciten unb ber iljm jufommenbe 
£otjn (^euer) ber Äonfularbcljôrbe jur 93er« 
fügung geftellt werben.

(2) 6tirbt ein ilngeljöriger bes einen 23er= 
tragfdjliefjenben Seiles auf ber Steife im <5e= 
biet bes anbercn iöertTagfdjliefjenben Heiles, 
oljne bort feinen SBoIjnfitj ober gcwöljnlidjen 
ilufentljalt gehabt ju haben, fo Jollen bie oon 
iljm mitgeführten Gadjen oljne weiteres ber 
Äonfularbcljôrbe jur 93erfügung geftellt wer» 
ben.

(3) Die Äonjularbcljörbc, ber bie in ben 
Slbfätjen 1 unb 2 bejeidjneten öadjen jur 
iBerfügung geftellt worben finb, wirb bamit 
nadj ben 93orjdjriften bes iöertragfdjlicfjcn» 
ben Heiles, ber fie entjanbt Ijat, Dcrfaljren, 
nadjbem fie bie oon bem SJerftorbenen wäij« 
renb feines ilufentljaltes in bem £anbe ge» 
madjten Gdjulben geregelt hat-

Vierter Slbfchnitt 
Gdjiuhbcftimmungcn

§ 23
(Ergänjenbe 

tßcgriffsbeftimmungen
(*)  9Hs (Erwerb oon Hobes wegen im 6in» 

ne biejes ¾Ibtommens ift ber (Erwerb anju» 
fetjen, ber auf gefetjlidjer (Erbfolge, Hcfta» 
ment, Äobijiü, Crbocrtrag, Sßflidjttcilsrcdjt, 
einem fonftigen erbrcdjtlidjen ilnfprud) (j. 
93. ÜBitwenrcdjt) ober auf bem fjeimfaH 
einer erblofen tBcrlaffenfdjaft an ben 6taat 
beruht; bas gleiche gilt für einen (Erwerb, ber 
auf einer 6djcntung oon Hobes wegen be» 
ruljt, foweit biefe als Serfügung non Hobes 
wegen anjufefjen ift. (Erbberechtigte finb bie 
(Erben, bie 23crmäd)tnisnebmcr, bie Pflicht» 
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na povinný diel oprávnené osoby, z iného 
dedičsko-právneho nároku oprávnené oso
by ako aj štát, ktorému pripadá pozosta
losť bez dediča.

(2) Ako domovské vrchnosti (§ 8) pla
tia aj konzulárne vrchnosti, nakoľko sa na 
ne preniesly opatrenia týchto vrchnosti 
podľa práva ich štátu v rámci tejto do
hody.

(’) Či predmet patrí k hnuteľnému ale
bo nehnuteľnému majetku alebo k osobit
nej majetkovej podstate, označenej v § 4, 
odseku 2, určí sa podľa práva tej Smluvnej 
Strany, na území ktorej sa predmet na
chádza.

(■*)  Vo všetkých prípadoch, v ktorých 
táto dohoda odkazuje na právo vlasti, pla
tí právny poriadok toho územia, ktoré sa 
má podľa práva dotyčnej Smluvnej Strany 
použiť na otáznu osobu.

§ 24.
Postavenie konzulov.

Úradník konzulárnej vrchnosti sa ne
smie zažalovať na území Smluvnej Strany, 
kde má svoje úradné sídla, nakoľko ide 
o jeho činnosť na základe tejto dohody.

§ 25.
Styk vrchností.

Ustanovenia slovensko-nemeckej doho
dy o právnej pomoci, spomenutej v § 21, 
odseku 3, sa majú použiť pre vzájomný 
styk miestnych a domovských vrchností 
(§ 8) aj vtedy, ak dožiadajúca alebo dožia
daná vrchnosť nie je súdnou vrchnosťou. 
Dohodnutie v čís. III. záverečného proto
kolu k horespomenutej dohade platí pri
merane.

tcilsberechtigten, bie Berechtigten aus einem 
fnnftigen erbrcdjtlirfjen ílnfprudj fowie ber 
bei einem erblofen SHadjlafj fjcimfallbered)*  
tigte Gtaat.

(2) 9115 ^eimatbeíjôrben (§ 8) gelten auch 
bie Äonfularbeljörben, foweit ií)ncn bie Ber» 
ridjtungen jener Behörben burd; bas Rcdjt 
ihres ötaates im Baljmen biefes ’Mbfommcns 
übertragen werben.

(2) Db ein ©egenftanb ju bem bewcglidjen 
ober unbeweglichen Bermögen ober ju einer 
ber in § 4 ííbfatj 2 bejeidjneten befonberen 
Bermögensmaffen gehört, beftimmt fid; nach 
bem Recht bes Bertragfchliefjenben Teiles, 
in beffen (5ebiet fid) ber Šcgcnftanb befinbet.

(4) Dn allen Süllen, in benen biefes 91b» 
lommen auf bas ^eimatredjt oerweift, gilt 
bie SRedjtsorbnung bes (Gebietes, bie nah 
bem Redjt bes betrcffenben Bertragfchíiefjen» 
ben Teiles auf bie fragliche ißerfon anju» 
wenben ift.

§ 24

Stellung ber Äonfuln

©in Beamter ber Äonfularbehörbe barf 
in bem ©ebiet bes Bertragfchliefjenben Téb 
íes, in bem er feinen 9Imtsfitj hat nidjt oer» 
flagt werben, foweit es fich um feine Tätig» 
feit auf ©runb biefes 9Ibfommcns hanbelt.

§ 25
Bericht ber Behörben

Die Bcftimmungcn bes in § 21 9lbfatj 3 
erwähnten beutfch-flowafifchcn Rechtshilfe» 
abtommens finb auf ben gegenseitigen Ber» 
feljr ber Drtsbeljörben unb ber ^cimatbchör» 
ben (§ 8) auch bann anjuwenben, wenn bie 
erfudjcnbe ober bie erfurte Beljörbe feine 
gerichtliche Beljörbe ift. Die Vereinbarung in 
Rr. III bes ©djlufjprototolls ju bem oor» 
erwähnten SIbfommen gilt entfprechenb.

§ 26.

Verejnoprávne obmedzenia.

Táto dohoda sa nedotýka verejnopráv
nych obmedzení, ktorým podliehajú pozo
stalostné predmety na tom mieste, kde sa 
nachádzajú. To platí bez ohľadu na usta
novenia § 1, odseku 1 aj pre predpisy, po
dľa ktorých právne osoby potrebujú pre 
nadobúdanie na prípad smrti štátny sú
hlas.

§ 26

Ö f f e n 11 i h»r e ch 11 i <h e 
B e f h r ä n f u n g e n

Durch bas 9Ibtommen werben öffentlich5 
rcdjtíidje Bcfdjränfungen, benen bie Ŕadjlafj» 
gcgenftänbe an bem Ört unterliegen, wo fie 
fich befinben, nicht berührt. Dies gilt unge» 
achtet ber Beftimmung bes § 1 9lbfat] 1 auch 
für Borfchriften, wonach juriftifdje Bttfoncn 
jum ©rwerbc oon Tobes wegen einer ftaat» 
liehen ©cncljmigung bebürfen.
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§ 27.
Dávky na prípad smrti.

Predpisy, platné na územiach Smluv
ných Strán o dávkach na pripad smrti, 
najmä predpisy o záväzkoch oprávnených 
dedičov a iných osôb, zostávajú ne
dotknuté.

§ 28.
Prechodné ustanovenia.

(') Dohoda sa má použiť, ak zomrie 
pozostaviteľ po nadobudnutí účinnosti do
hody.

(-") Dohodnutie podľa čís. II. 3. závereč
ného protokolu k dohode o právnej pomo
ci, spomenutej v § 21, odseku 3, sa ne
vzťahuje na dedičské prípady, ktoré vznik
nú po nadobudnutí účinnosti predmetnej 
dohody.

§ 29.
Nadobudnutie účinnosti 

a výpoveď.
P) Táto dohoda sa má ratifikovať; ra

tifikačné listiny majú sa čo možno najskôr 
vymeniť v Berlíne.

p) Dohoda nadobudne účinnosť za me
siac po uplynutí dňa, ktorého nastala vý
mena ratifikačných listín. Ostáva v platno
sti prinajmenej do uplynutia šiestich me
siacov po uplynutí dňa, ktorého došla vý
poveď jednej Smluvnej Strany Strane 
druhej.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto do
hodu podpísali a opečatili.

Zhotovené v dvoch pôvodinách v slo
venskej a nemeckej reči v Bratislave dňa 
23. októbra 1941.

Dr. Vojtech Tuka v. r.
Dr. Dezider Rakšány v. r.

Dr. Július Ponický v-. r.

§ 27
SM b g a b c n non Tobes wegen
Die in bon (Scbictc'n ber ÍBertragfdjliefjen» 

bon Seile bcftcljenben 23orfdjriften über bie 
Abgaben oon Tobes wegen, insbefonbere bie 
ÍBorfdjriften über bie Slerpflidjtungen ber 
«Erbbcrcdjtigten unb anberer jperfonen, blch 
ben unberührt.

§ 28

Übergangsbestimmungen
(*)  Das Slbľommen ift anjuwenben, wenn 

ber (frblaffer nadj bem Dnlrafttreten bes SIb» 
lommens ftirbt.

(2) Die SJereinbarung in 9ir. II 3 bes 
SdjIufjprotofoHs ju bem in § 21 SIbfatj 3 er» 
roäljntcn fRedjtsijilfcabfommen gilt nidjt für 
(frbfäüe, bie fidj nadj bem Dnfrafttreten bes 
oorliegenben SlbEommens ereignen.

§ 29
Bnlrafttreten unb Äünbigung

(*)  Diefes fllbfommen foH ratifijiert wer» 
ben; bie fRatifitationsurfunben Jollen fobalb 
roie möglidj in 25erlin ausgetaufdjt werben.

(2) Das ilbfommen tritt einen SRonat 
nadj SIbiauf bes Tages, an bem ber Sius» 
taufdj ber SRatifiEationsurEunben ftattgefun» 
ben Ijat, in Äraft. (fs bleibt in (Seltung min» 
heftens bis jum SIblauf oon fedjs SRonaten 
nadj Ablauf bes Tages, an bem bie Äünbi» 
gung bes einen SJertragfdjliefjenben Teiles 
bem anberen Teile jugegangen ift.

3u Urtunb beffen Ijaben bie 23eDoEImäd)> 
tigten biefes SlbEommen unterjeidjnet unb 
mit iljren 6icgeln oerfeljen.

Slusgefertigt in hoppeltet llrfdjrift in 
bcutfdjcr unb in flowafifdjcr Opradje in 
ißrcfjburg am 23. DEtober 1941.

Hanns Ludin v. r.
Dr, Erich Volkmar v. r.

Paul Navé v. r.

39.
Vyhláška 

ministra finacií 
zo dňa 9. marca 1942 

o dočasnom zrušení cla na síran amonný.
(‘) Podľa § 1 vládneho nariadenia č. 

157/1939 SI. z. po dohode s Ministerstvom 
hospodárstva zrušujem clo na síran amon
ný sadz. pol. 599/^2 do množstva 3.000 ton.

(2) Dovoz v ods. 1 uvedeného množstva 
tovaru tamtiež uvedeného musí sa usku
točniť cez colný úrad v Čadci, ktorý záro
veň poverujem kontrolou dovezeného 
množstva.

P) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.
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40.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 18, marca 1942

o účtenkách.
Podľa § 4 zákona č, 14/1942 ‚SI, z, vy

hlasujem:
Povinná podniky, 

§ 1.
(’) Dňom 4. apríla 1942 počínajúc, sú 

majitelia (ich zástupcovia, nájomníci a 
splnomocnenci) podnikov s právom ubyto
vať hostí a podnikov s právom podávať 
jedlá alebo nápoje, ako aj majitelia (správ
covia, splnomocnenci) všetkých spolko
vých miestností, v ktorých sa hrajú spo
ločenské hry, (v ďalšom texte „podnika
telia") povinní vystavovať pri prijatí úplat 
za plnenia podniku kolkovaný účet alebo 
vydať účtenku.

(2) Podnikatelia, ktorí nie sú zariadení 
na pravidelné vystavovanie (kockovaných 
účtov pri prijatí úplat za plnenia podniku 
a nezariadia sa na to ani v budúcnosti, 
povinní sú vydávať účtenky.

§ 2.
Podnikmi s právom ubytovať hostí sú 

podniky, ktoré vykonávajú túto činnosť na 
základe oprávnenia podľa § 23‘ods. 1 
pism. a) zákona č. 259/1924 Sb. z. a n. 
alebo podľa zák. čl. XVII/1884 pojatého 
výslovne do ich koncesnej listiny, poťaž
ne priemyselného povolenia. Nerozhoduje, 
či túto činnosť vykonáva podnik samo
statne alebo v spojení s inými oprávnenia
mi. Takýmito podnikmi sú najmä:

a) hotely,
b) ubytovacie hostince,
c) zájazdné hostince, 
d) penzionáty a 
e) turistické chaty.

§ 3.
(*)  Podnikmi s právom podávať jedlá 

alebo nápoje sú podniky, ktoré vykonáva
jú na základe koncesnej listiny alebo prie
myselného povolenia niektoré z oprávnení 
uvedených v § 23 ods. 1 pism. b) až g) zá
kona č. 259/1924 Sb. z. a n., poťažne zálk. 
čl. XVII/1884 alebo samostatne alebo slú
čené. Týmito sú okrem podnikov uvede
ných v § 2:

a) hostince, okrem tých, ktoré nepodá
vajú prevažne teplé jedlá [§ 4 ods. 1, pism. 
f) č- 3],

b) reštaurácie,
c) jedálne,
d) vývarovne,
e) vinárne, 
f) dancingy, 
g) kaviarne a 
h) bary,
(2) Na základe výslovného ustanovenia 

§ 4 ods. 1 a 2 zákona č. 14/1942 SI. z. 
(v ďalšom texte „zákon") sú povinné 
vydávať účty alebo účtenky ešte tieto pod
niky:

a) spolkové (klubové) miestnosti, v kto
rých sa hrajú spoločenské hry, ako hra 
v karty, biliard, halma, šach, kolky, ping
pong atď. [§ 23 ods. 1 pism. g) zákona č. 
259/1924 Sb. z. a n.],

b) viechy, v ktorých držitelia vinohra
dov a sadov predávajú víno vlastnej pro
dukcie (zák. č. 97/1929 Sb. z. a n.),

c) cukrárne, bez zreteľa na to, či sa tá
to živnosť vykonáva samostatne alebo 
v spojení so živnosťou hostinskou a vý- 
čapníckou a

d) obchody so zmrzlinou, t. j. podniky, 
ktoré túto živnosť vykonávajú na základe 
živnostenského listu na živnosť cukrár
sku alebo hostinskú a výčapnicku.

§ 4.
Oslobodené podniky,

(’) Kolkovaný účet alebo účtenku ne
treba vydávať (§ 4 ods. 3 zákona):

a) v domácich vývarovniach,
b) v robotníckych kuchyniach, .
c) v kuchyniach vydržovaných verej

noprávnymi ustanovizňami,
d) vo vojenských zátišiach,
e) pri pouličnom podávaní zmrzliny,
f) pri podávaní jedál a nápojov:
1. vo výčapoch,
2. v bufetoch,
3. v tých hostincoch, ktoré nepodávajú 

prevažne aj teplé jedlá.
(a) Výčapmi sa rozumejú podniky, kto

ré vykonávajú niektoré z oprávnení uve
dených v § 2 zákona č. 96/1929 Sb. z. a n. 
(výčap obmedzený alebo neobmedzený 
alebo predaj liehových nápojov v malom) 
alebo v § 23 ods. 1 pism. c) a d) zákona 
č. 259/1924 Sb. z. a n. (výčap piva, vína
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a ovocného vína alebo výčap a drobný 
predaj pálených liehových nápojov).

(3) Bufetom sa rozumie živnosť, v kto
rej sa podávajú teplé i studené pokrmy a 
nápoje, ktoré zákazník prevezme sám a 
spotrebuje bud priamo v miestnosti pod
niku, v ktorej jedlá alebo nápoje prevzal, 
bud ich vezme so sebou. Sem patria len 
tie podniky, v ktorých sa nepodáva úplná 
strava (obedy, večere), ale len určité na
rýchlo pripravené jedlá.

(') Hostincom, v ktorom sa nepodávajú 
prevažne teplé jedlá, rozumie sa taký ho
stinský a výčapnicky podnik, v ktorom sa 
teplé jedlá podávajú celkom náhodile, ne
pravidelne a ktorý na podávanie teplých 
jedál nie je ani zariadený. Podnik podáva 
teplé jedlá len celkom ojedinele a pripraví 
ich len na vopred učinenú objednávku zá
kazníka príležitostne a výnimočne; inak 
podáva zpravidla len studené jedlá, ako 
údeniny, studené mäso, šunku, salám, kon
zervy, pečivo, chlieb a pod.

(’) V pochybných prípadoch o povahe 
hostinca a bufetu s hľadiska poplatkového 
rozhodne okresné finančné riaditeľstvo po 
vypočutí mienky živnostenského úradu 
prvej stolice.

§ 5.
Sadzba.

(') Účet alebo účlenka podlieha poplat
ku podľa sadzby poplatku z účtov (§ 3 
ods. 2 zákona) pri úhrnnej platbe:

do 50 Ks 
200 „ 

„ 1.000 „
„ 2.000 „
„ 5.000 „
„ • 10.000 „

. —.10 Ks
• —.20 „
• —.50 „
. t- .,
• 2.— „

3.— „ atď.
(2) Účty a účtenky, ktoré sa vydávajú: 
a) v kaviarňach alebo viechach hoci

kde, podliehajú dvojnásobnému poplatku 
[§ 4 ods. 5 pism. a) zákona], teda pri 
platbe:

do 50 Ks . . . —.20 Ks
„ 200 .............—.40 „
„ 1.000 ............ 1.— „
„ 2.000 ........... 2.—- „ atď.
b) v podnikoch — a to aj v kúpeľných 

miestach s počtom obyvateľov niže 2000—, 
v ktorých sa jedlá alebo nápoje podávajú 
pri hudbe — okrem reprodukovanej hud
by rádiovej, gramofónovej a pod., podlie
hajú päťnásobnému poplatku [§ 4 ods. 5 
písm. b) zákona], teda pri platbe:

do 50 Ks . . . —.50 Ks
„ 200 „ . . . 1.— „
„ 1.000 .............. 2.50 „
„ 2.000 „ . . . 5.— „ atď.
(’) V podnikoch, v ktorých hudba ne

účinkuje hneď po otváracej hodine, ale len 
neskoršie, podliehajú účty a účtenky päť
násobnému poplatku od okamihu, od kto
rého sú sjednaní hudobníci povinní hrať a 
skutočne hrajú. Rozhoduje moment prijatia 
úplaty a nie okolnosť, kedy boly jedlá a 
nápoje podané alebo spotrebované.

(4) Hoci sa jedlá a nápoje podávajú pri 
hudbe, podliehajú vydané účty a účtenky 
len jednoduchému poplatku (§ 5 ods, 1):

a) v podnikoch (§ 3) — okrem kaviarni 
a viech — v obciach s počtom obyvateľov 
niže 2000, ak nie sú kúpeľnými miestami, 

b) v podnikoch (§ 3) v obciach alebo 
v mestách bez ohľadu na počet obyvateľov 
za plnenia pri príležitostných zábavách s 
cieľmi dobročinnými, ak sa za každé jed
notlivé plnenie podniku platí osobitne, 
hneď pri podaní alebo prevzatí objedna
ných jedál alebo nápojov a ak čistý zisk 
z úplat plynie výlučne na dobročinné ciele.

(5) Dobročinnými účelmi sa rozumejú 
všeobecné prospešné snahy, ktoré smerujú 
na to, aby sa zmiernila alebo odstránila 
núdza bez ohľadu na príslušnosť (členstvo) 
spolku, napr, na podporu sirôt, Slovenské
ho červeného 'kríža, zimnú pomoc a pod..

(•) Za kúpeľné miesta sa považujú tie 
miesta, ktorých soznam vyhlásilo Minister
stvo financií k účelom daňovým (vyhláš
ka č. 10/1928 Sb. z. a n.).

Popis účtenky.
§ 6.

Účtenka je štátom vydaná blanketa, 
ktorou možno splniť poplatkovú povinnosť 
podľa § 4 ods. 1 zákona. Má formu obdĺž
nika na výšku; je 15 cm vysoká a 7.5 cm. 
široká. V jej ľavom hornom rohu je umie
stený štít so štátnym znakom. Nad štítom 
je údaj kolkovej hodnoty číslicami a pís
menami „h" poťažne „Ks". V strede hor
nej polovice je tučnými písmenami nápis 
„Účtenka" a pod ním menšími písmenami 
text: „podľa ustanovenia § 4 zákona č. 
14/1942 SI. z.“. Pod nadpisom je údaj še
rie a radové číslo účtenky v bloku. Na dol
nom okraji účtenky je poučenie o povin
nosti vydávať a prijímať účtenky a o tre
stoch.
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§ 7.
(') Účtenky sa vydávajú v blokoch po 

100 kusoch, v štyroch hodnotách na rôzno
farebnom papieri, a to: tri druhy haliero- 
vé po 10 na bielom —, 20 na žltom — a 
50 hal, na ružovom papieri a jeden druh 
korunový 1.— Ks na svetlozelenom papie
ri. Účtenky sú v každom bloku číslované 
od 1 do 100.

(2) Každý blok má obalový líšt a vzadu 
lepenku. Bloky sú číslované v aritmetic
kom poradí v rámci každej šerie.

Nákup účteníek.
§ 8.

(') Predaj účtenkových blokov vykoná
vajú daňové úrady.

(ä) Pre podnikateľov (§§ 1 až 3) v mie
stach mimo sídla daňového úradu môže 
daňový úrad uložit povinnosf predávať úč- 
tenkové bloky trafikantom — predavačom 
(v ďalšom texte „predavač”), ktorí ma
jú povolenie na odpredaj kolkového mate
riálu.

'(“) Predavači sú povinní mať v zásobe 
také množstvo účtenkových blokov z kaž
dého vydaného cenového druhu, aby ich 
zásoba kryla spotrebu pridelených podni
kov najmenej na 14 dní.

(*)  Podnikatelia (§§ 1 až 3) sú povinní 
zakúpiť pre svoj podnik potrebný počet 
účtenkových blokov vydaného a nimi po
užívaného cenového druhu na príslušnom 
daňovom úrade, poťažne predavača, ktoré
mu boli výrokom daňového úradu pridele
ní na odber materiálu.

P) Podnikatelia sú povinní a oprávnení 
vydávať len tie účtenky, ktoré si zakúpili 
na príslušnom daňovom úrade, poťažne u 
predavača. Zakazuje sa nakupovať účten- 
kové bloky od neoprávnených osôb alebo 
zapožičiavať si ich od iných podnikateľov.

(°) Podnikatelia sú povinní mať v záso
be také množstvo účtenkových blokov 
vydaného a nimi používaného cenového 
druhu, ktoré zodpovie potrebe ich podni
ku aspoň na čas 14 dni.

§ 9.
(’) Účtenkové bloky obdrží podnikateľ 

a predavač proti hotovému zaplateniu no
minálnej poplatkovej hodnoty zakúpených 
blokov pri predložení „Knižky na odber 
účteniek".

(“) Knižku na odber účteniek vystaví a 
vydá podnikateľovi a predavačovi daňový |

úrad príslušný podľa sídla podniku, poťaž
ne bydliska podnikateľa alebo predavača.

(’) Podnikatelia sú povinní do 8 dni odo 
dňa uverejnenia tejto vyhlášky oznámiť 
príslušnému daňovému úradu osobne alebo 
písomne:

a) úplné znenie firmy,
b) druh podniku (kaviareň, hotel, reš

taurácia, jedáleň, vináreň, dancing a pod.), 
c) sídlo podniku (miesto, ulicu a číslo 

domu),
d) meno a presnú adresu majiteľa pod

niku
a vyžiadať si vystavenie knižky na odber 
účteniek (ods. 1).

p) Majitelia podnikov, ktoré sa otvo
ria po nadobudnutí účinnosti tejto vyhláš
ky, sú povinní oznámiť dáta uvedené v ods. 
3 a vyžiadať si vystavenie knižky na odber 
účteniek skôr, ako podnik začne svoju čin
nosť.

(’) Každý odber účteniek sa zapíše do 
predpísaných rubrík odbernej knižky. Vy
konať zápis (jeho opravu) v odbernej kniž
ke je oprávnený len úradník daňového 
úradu, poťažne predavač, ktorý účtenky 
vydal.

§ 10.
Záznam o spotrebe.

(') O dennej spotrebe účteniek je po
vinný podnikateľ viesť podľa jednotlivých 
používaných druhov „Záznam o spotrebe 
účteniek". Toto tlačivo obdrží bezplatne 
na daňovom úrade. Do predpísaných rub
rík treba zapísať sériu a číslo bloku, ako 
aj číslo ešte nespotrebovanej účtenky na
čatého bloku k otváracej a záverečnej ho
dine podniku. Počas otvorenia podniku 
spotrebované bloky treba zapísať do zá
znamu po vydaní poslednej účtenky len 
uvedením šerie a čísla bloku.

p) Podnikateľ je povinný „Záznam o 
spotrebe účteniek" a „Knižku na odber 
účteniek" uschovať do roka po dni vyko
nania posledného zápisu.

(3) Účtenky slobodno používať len v 
aritmetickom poradí za sebou podľa čísel 
blokov toho-ktorého cenového druhu a 
podľa čísel účteniek.

(4) Ak podnikateľ spravuje podnik po
zostávajúci z viacerých dielčích podnikov 
(jedáleň, kaviareň, bar atď.), ktoré sú 
■ipravované na osobitný účet alebo pri zod
povednosti rozdielnych osôb a zákon usta
novuje pre ne povinnosf vydávať účty
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alebo účtenky, treba viesť osobitné zázna
my o spotrebe účteniek v každom diel- 
čom podniku samostatne.

Vystavenie a vydanie účtenky.
§ 11.

(') Účet alebo účlenku je povinný vy
staviť podnikateľ alebo osoba, ktorá jako 
menom platby prijíma pri každom prevza
tí úplaty za plnenia podniku tomu hosťo
vi — zákazníkovi (v ďalšom texte „zá
kazník"), ktorý platí. Hodnotu poplatku 
na účte alebo účtenke je podnikateľ opráv
nený pripočítať k úplate. Pripočítaný po
platok nemá vplyv na výšku poplatku 
z účtu alebo z účtenky.

(:) Pre každého platiaceho zákazníka 
treba vystaviť účet alebo účtenku osobit
ne. Za zákazníka treba považovať zpra
vidla toho, kto jedlá alebo nápoje objednal 
a platí za ne.

p) Platby konané predavačke zákuskov 
v kaviarňach, predávajúcej na účet pod
nikateľa, nepovažujú sa za samostatné 
platby.

P) Za plnenie podniku sa považuje kaž
dé plnenie, ktoré sa vykonáva na základe 
hostinskej alebo výčapníckej koncesie (§ 
23 zákona č. 259/1924 Sb. z. a n.), poťažne 
priemyselného povolenia (zák. čl. XVII/ 
1884) bez ohľadu na to, čí sa podané jedlá 
alebo nápoje spotrebujú v miestnostiach 
podniku alebo mimo neho.

p) Na vystavenie účtenky treba použiť 
zásadne účtenkovú blanketu toho cenové
ho druhu, ktorá zodpovie očakávanej 
úplate.

('j Ak sa dodatočne zistí, že podľa 
výšky účtovanej sumy a konanej platby 
prislúcha podľa zákona vyšší poplatok, 
než činí nominálna cena použitej účtenky, 
je povinný podnikateľ vydať zákazníkovi 
tolko účtenkových blankiet, aby sa ich 
poplatková hodnota rovnala prislúchajúce
mu zákonnému poplatku. V tomto prípade 
je podnikateľ povinný vyznačiť na vyda
ných ďalších účtenkách ich vzájomnosť na- 
písaním čísla prvej účtenky. ak sú z toho 
istého bloku a, ak sú z nového bloku, aj 
napísaním šerie a čísla predošlého bloku 
takto: Ku 45 alebo k B/15.000/45.

§ 12.
ľ) Účtenka sa znehodnocuje odtrhnutím 

účtenkovej blankety z bloku. Účtenkovú 
blanketu možno teda odtrhnúť z bloku 

len po jej vystavení. Za vystavenie sa po
važuje číselné vyznačenie účtovanej sumy. 
Účtovaná suma musí byť vyznačená zreteľ
ne a čitateľne. V prípade pochybnosti po
važuje sa účtovaná suma za sumu odôvod
ňujúcu vyšší poplatok.

(■) V podnikoch, v ktorých prichádzajú 
do úvahy zpravidla len platby do 50 Ks 
môže Ministerstvo financií na žiadosť upu
stiť od vyznačovania účtovanej sumy na 
účtenkách, ak sa v podniku zásadne platí 
pri pokladnici a majiteľ svolí na prevede
nie takých kontrolných opatrení, ktoré Mi
nisterstvo financií uzná za vhodné.

(3) Pre podniky uvedené v § 5 ods. 4 
písm. b) môže úľavu podľa ods. 2 povoliť 
príslušné okresné finančné riaditeľstvo.

Poriadkové pokuty,
§ 13.

{’) Zákazník je povinný podnikateľom 
vystavený účet alebo účtenku prijať a 
uschovať pri sebe až do opustenia miest
nosti podniku. Na vyzvanie kontrolných 
orgánov je povinný účet alebo účtenku 
preukázať.

(”) Zákazníkovi, ktorý nezachová povin
nosti podľa ods. 1, uloží okresné finančné 
riaditeľstvo poriadkovú pokutu od 5 Ks až 
do 100 Ks.

(’) Ak zákazník .oznámi dôchodkový 
priestupok finančnému úradu alebo orgá
nom vykonávajúcim kontrolu prv, než títo 
nadobudli o ňom vedomosť iným spôsobom, 
oslobodí sa od poriadkovej pokuty.

P) Poplatok z účtu alebo účtenky je 
povinný zákazník zaplatiť pri platení účto
vanej sumy účtu alebo účtenky.

§ 14.
(’) Za splnenie povinností vydávať kol- 

kovaný účet alebo účlenku zodpovedá so
lidárne podnikateľ a každý, kto jeho me
nom prijal úplatu.

p) Podnikateľovi a každej osobe, ktorá 
jeho menom prijala platbu a nevydala úč
tenku alebo nevystavila účet, uloží okres
né finančné riaditeľstvo poriadkovú poku
tu od 20 Ks do 5.000 Ks. Podnikateľ je za 
zaplatenie pokuty solidárne zodpovedný.

(a) Ak sa vyrubil zvýšený poplatok, ne
možno uložiť poriadkovú pokutu a opačne 
(§ 4 ods. 8 zákona).

P) Podnikateľovi, ktorý ani po upozor
není úmyselne nezachováva povinnosti ulo
žené v § 4 ods. 1 zákona a v § 1 tejto vy- 
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hlásky, alebo ktorý cieľom ukrátenia po
platku z účtov alebo účteniek neplní ostat
né predpisy tejto vyhlášky, čo má alebo 
môže mat za následok, že sa kolkový po
platok z účtu alebo z účtenky nezaplatí 
vôbec alebo v zákonnej sume, môže živno
stenský úrad na návrh Ministerstva financií 
odňať živnostenské oprávnenie, najmä ak 
sa do jedného roku vyskytne v jeho podni
ku opätovne poplatkové ukrátenie pri vy
daní účtov alebo účteniek.

§ 15.
Kontrola.

f1) Bdiet nad zachovávaním povinností, 
uložených podnikateľom a zákazníkom zá
konom a touto vyhláškou sa poverujú za
mestnanci finančnej správy, ktorí sa okrem 
legitimácie s podobenku preukážu aj 
osobitným poverením okresného finanč
ného riaditeľstva, splnomocňujúcim ich na 
výkon kontroly. Úradníci dôchodkových 
kontrolných úradov a pátracích hliadok 
okresných finančných riaditeľstiev sú 
oprávnení na výkon kontroly pri výkone 
služby už na základe svojho služobného 
postavenia aj bez osobitného poverenia 
okresného finančného riaditeľstva.

(2) Plnenie povinností uložených podni
kateľom a zákazníkom sú oprávnené kon
trolovať pri výkone služby a na základe 
svojho služobného postavenia aj všetky 
ostatné štátne a obecné (mestské) orgány, 
ktoré na základe osobitných zákonných, 
ustanovení, obecných (mestských) štatútov, 
sú oprávnené vykonávať kontrolu povin
ností uložených podnikateľom v spojení 
s udelenou hostinskou a výčapníckou kon
cesiou, poťažne priemyselným povolením.

(’) Kontrolným orgánom sa priznáva za 
vykonanie kontroly odmena podľa zásad 
vládneho nariadenia č. 138'1925 Sb. z. a n. 
s tým rozdielom, že odmena prislúcha vše
tkým osobám bez ohľadu na ich úradníc
ku kategóriu. Podmienkou udelenia odme
ny je, že na základe úradného nálezu bola 
právoplatne vyrubená poriadková pokuta.

(') O zistených závadách sú kontrolné 
orgány povinné spísať úradný nález na 
predpísanom tlačive pre úradné nálezy o 
ukrátení poplatkov, platených kolkami 
alebo v hotovosti. Výkon kontroly pozna
mená orgán v poznámkovej rubrike zázna
mu o spotrebe účteniek.

(“) Kontrolné orgány — nakoľko to už 
priamo nevyplýva z ich služobného posta
venia — sú oprávnené žiadať v prípade po
treby podporu miestnych bezpečnostných 
(policajných) orgánov, poťažne podporu 
žandárstva.

.§ 16.
Výmena a vrátenie.

(‘) Výmena vystavených a znehodnote
ných účteniek (§ 12) je neprípustná.

(2) Pri zániku alebo zmene podniku mô
že podnikateľ žiadať za nepoužité, poťaž
ne z hocakého dôvodu nepoužívateľné úč- 
tenkové bloky a ostavšie účtenky o ná
hradu v hotovosti.

(’) O náhradu v hotovosti treba žiadať 
písomne bez kolka do roka od zániku pod
niku, poťažne jeho zmeny, najneskoršie 
však do roka odo dňa zakúpenia prísluš
ného bloku na daňovom úrade, u ktorého 
bol materiál svojho času zakúpený, poťaž
ne na daňovom úrade, v obvode ktorého sa 
nachádza predavač, u ktorého materiál 
podnikateľ odobral.

f1) Žiadosti podané neskoro alebo na 
nepríslušnom mieste sa odmietnu.

Záverečné ustanovenie.
§ 17.

‚Pre lehoty rekurzné, rekurzné pokračo
vanie, premlčanie a vymáhanie platia tie 
isté predpisy ako pre iné poplatky.

§ 18.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 

vyhlásenia: vykoná ju Ministerstvo finan
cií.

Dr, Pružinský v. r.

Tiaž Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany ž. 12.
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41. 
DOHODA 

MEDZI VLADAMI 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

A 
MAĎARSKÉHO KRÁĽOVSTVÁ

K.' i: 3 0. III.

VO VECI ÚPRAVY POHRANIČNÉHO STYKU.

Dohoda
medzí vládami Slovenskej republiky a 

Maďarského kráľovstva vo veci úpravy 
pohraničného styku.

Prezident Slovenskej republiky a Je
ho Výsost Najjasnejší Správca Maďarské
ho kráľovstva rozhodli sa, že z dôvodu 
obľahčenia vzájomného pohraničného sty
ku medzi Slovenskou republikou a Ma
ďarským kráľovstvom uzavrú Dohodu a 
svojimi splnomocnencami menovali:

Prezident Slovenskej 
republiky:

pána Dr. Štetana Polyáka, 
mimoriadneho vyslanca a splnomocneného 

ministra,
- Jeho Výsosť Najjasnejší 

správca Maďarska:
Jeho Excelenciu Alfréda Nickla 

z Oppaváru, 
mimoriadneho vyslanca a splnomocneného 

ministra,
ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, 
nájdených v dobrej a náležitej forme, do
hodli sa na týchto článkoch:

Článok 1.
(‘) Pod pohraničným pásmom treba roz

umieť katastrálne územie obcí uvedených 
v prílohe 1 tejto Dohody.

(£) Pohraničné pásmo je na oboch 
stranách zásadne 10 km široké. Tieto roz-

Egyezmény
A Magyar királyság

és a Szlovák Koztársaság kormányai 
között a határszéli forgalom szabályozása

tárgyában.
Ö Fôméltósága Magyarorezág Kor- 

mányzója és a Szlovák Koztársaság Elnô- 
ke elhatározták, hogy a Magyar Királyság 
és Szlovák Koztársaság határkeriileti 
kölcsönös forgalmának megkônnyítése cél- 
jából egyezményt kötnek és evégbôl Meg- 
hatalmazoltaikká kinevezték:

O Fôméltósága 
Magyarország kormányzója: 

oppavárí Nickl Alfréd
rendkivuli Ikövet és meghalalmazott suiu&zter úr 

ônagyméHóaágát

A Szlovák Koztársaság 
E 1 n ô k e:

Dr. Polyák István
rendkivúli kôvet és meghatahnazott minUzter úr 

Oaagyméllóságát

akik jó és kellô alakban talált meghatal- 
mazásaik kölcsönös kôzlése után a követ- 
kezô cikkekben állapodtak meg:

1. c i k k.
(’) Határkeríilet alatt a jeleň Egyez- 

mény 1. számú fiiggelékében felvett kozsé- 
gek kataszleri teriiletét kell érteni.

(•') A határkeríilet mindkét oldalon el- 
vileg 10 km mély. Ez a kiterjedés ott, ahol 

Cena 12.— Ks.
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mery tam, kde to miestne potreby vyža
dujú, spoločnou dohodou môžu byt roz
šírené alebo zúžené, ale na nijaký pád ne
môžu presahovať 15 krn.

Článok 2.
I1) Pre odbavenie styku medzi dvoma 

pohraničnými pásmami (v ďalšom pohra
ničný styk) slúžia prestupné cesty, uvede
né v prílohe 2 tejto Dohody.

(:) Prestupné cesty hraníc, vypočítané 
v prílohe 2 sú podlá ich určenia colné, ale
bo vedľajšie cesty. Takéto prestupné ce
sty, ktoré sa medzi časom stanú zbytočný
mi môžu byt spoločnou dohodou ústred
ných úradov oboch Smluvných Strán 
zrušené. V páde potreby tak isto spoloč
nou dohodou môžu byt otvorené nové pre
stupné cesty, alebo môže byt pozmenená 
povaha ciest, ustálená v tomto článku, po- 
fažne v prílohe 2.

(3) Druhá hlava podrobne ustanovuje, 
že po ktorých cestách a aký tovar môžu 
prepravovať cez hranice osoby, opatrené 
pohraničnými cestovnými dokladmi, pred
písanými v článku 4 tejto Dohody.

I.
Osobný styk.
Článok 3.

(') Pre prestup v pohraničnom styku 
. slúžia v článku 4 upravené pohraničné 
cestovné doklady.

(ä) Cestovný doklad, popísaný v prílohe 
č. 3, 4 a 5 oprávňuje majiteľa na viac- 
rázové, v prílohe č. 6 spomenutý doklad 
však len na jednorazové prekročenie hra
nie.

(*)  Pohraničný cestovný doklad môže 
byť vystavený len takej osobe, ktorá môže 
preukázať predpoklady, uvedené ▼ člán
ku 4, býva v pohraničnom pásme aspoň 
6 mesiacov a po stránke trestnej, štáto- 
bezpečnostnej ako aj s hľadiska dôchodko
vého je uznaná za bezúhonnú.

(*)  V pohraničnom pásme usadlí lekári, 
zverolekári a diplomované porodné asis
tentky, ktorí sú oprávnení tu vykonávať 
svoje povolania, sú povinní preukázať iba 
Jednomesačný pobyt, počítajúc odo dňa 
oznámenia ich mien V smysle článku 23. 
Do toho času, dokiaľ druhá Smluvná Stra- 

a helyi szíikségletek ezt megkivánják, kôl- 
csönös egyetértéssel kibôvíthetô vagy szú- 
kíthetô, azonban semmi esetre sem ter- 
jeszthetô ki 15 km-en túl.

2. c i k k.
(*)  A két határkeriilet közötti forgalom 

(a továbbiakban határszéli forgalom) lebo- 
nyolítására a jeleň Egyezmény 2. számú 
fíiggelékében felsorolt határátlépési utvo- 
nalak szolgálnak.

p) A 2. számú fíiggelékben felsorolt ha
tárátlépési útvonalak rendeltetésíik sze- 
rint vámutak vagy mellékutak. E határát
lépési útvonalak közül azok amelyek idó- 
kôzben feleslegessé válnak, a két Szerzô- 
dô Fél kôzponti hatóságai által közös 
egyetértéssel megsziintethetôk. Sziikség 
esetén, ugyanígy közös egyetértéssel meg- 
nyithatók új határátlépési útvonalak, vagy 
megváltoztatható az utvonalaknak a jeleň 
cikkben, illetve 2. számú fiiggelékben meg- 
állapított jellege.

(’) A II. fejezet részletesen meghatá- 
rozza, hogy a jeleň egyezmény 4. cikkében 
rendszeresített határszéli utiokmányokkal 
ellátott személyek milý utakon milý árú- 
kat szállíthatnak át a határon.

I.
Személyforgalom.

3. c i k k.
(*)  A határszéli forgalomban való kôz- 

lekedésre a 4. cikkben rendszeresített ha- 
tánszéli uliokmányok szolgálnak.

f) A 3., 4. és 5. számú fiiggelékben le- 
írt útiokmáný tulajdonosát töbszöri, a 6. 
számú fiiggelékben. említett útiokmáný pe- 
dig egyszeri határátlépésre jogosítja.

(*)  A határszéli útiokmáný esakis olyan 
személy részére állítható ki, aki a 4. cikk
ben felsorolt feltételeket, valamint azt, 
hogy a határkeriiletben legalább hat hó- 
nap óta lakik, igazolni tudja, és biiniigyi, 
államrendészeti, nemkülönben jôvedéki 
szempontból kifogástalannak ismertetik el.

P) A határkeriiletben gyakorlatra jo- 
gosult és ott letelepedett orvosok, állator- 
vosok is okleveles sziilésznôk csupán egy 
havi helybenlakást tartoznak igazolni, ne- 
veiknek a 23. cikk értelmében tôrtént 
kôzlésétôl számítva. Addig, amig a másik 
Sz- rzôdô Fél a kôzlést tudomásúl veszi, 
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na toto oznámenie vezme na vedomie, po
voľuje sa im dočasne prekročenie hraníc.

Článok 4.

P) Pre pohraničný styk všeobecne sta
novené cestovné doklady (pohraničné 
preukazy) sú nasledovné:

a) Majiteľský cestovný preukaz, popí
saný v prílohe číslo 3 tejto Dohody. Tento 
preukaz môže byf vystavený takým vlast
níkom poľno- a lesnohospodárskych ne
hnuteľnosti ako i továrenských a banských 
závodov, poťažne u právnických osôb ich 
zodpovedným správcom, ktorí majú v po
hraničnom pásme druhej Smluvnej Strany 
takú nehnuteľnosť, ktorá nie je preťatá 
hraničnou čiarou a ktorí vykonávajú osob
ne spravovanie týchto svojich nehnuteľ
ností alebo vedenie banských a továren
ských závodov.

b) Zvláštny majiteľský cestovný pre
ukaz, popísaný v prílohe číslo 4 tejto Do
hody (na obale s červenou priečkou). Mô
že byť vystavený pre takých vlastníkov, 
poťažne pri právnych osobách pre zodpo
vedných správcov poľno- a lesnohospodár
skych nehnuteľností, taktiež továrenských 
a banských závodov, ktorých nehnuteľno
sti sú hraničnou čiarou preťaté (medzné 
hospodárstvo).

c) Pohraničný cestovný preukaz popí
saný v prílohe číslo 5 tejto Dohody môže 
byť vystavený:

1. Pre členov rodiny, poťažne stálych 
zamestnancov (úradníkov, čeľaď, robotní
kov) osôb uvedených v bodoch a) a b) 
tohto článku.

2. Pre lekárov, zverolekárov a diplo
mované pôrodné asistentky, ktorí sú 
oprávnení vykonávať svoje povolanie v po
hraničnom pásme a .

3. pre smluvných zamestnancov pod
nikov, ležiacich v protiľahlom pohranič
nom pásme, ktorí po živnostenský prevá
dzajú povozníctvo. Títo povozníci a robot
níci môžu pracovné oprávnenie na území 
druhej Smluvnej Strany vykonávať len po
dľa predpisov, upravujúcich pracovné po
mery dotyčného štátu.

4. Pre takých pohraničných obyvate
ľov, ktorí na základe lekárskeho vysved
čenia chcú navštevovať kúpeľné miesta, 
nachádzajúce sa v pohraničnom pásme 
druhej Smluvnej Strany na dobu trvania 

részíikre a határátlépés ideiglenesen meg 
van engedve.

4. c i k k.

(*)  A határszéli forgalomra rendszeresí- 
tett útiokmányok (határszéli útiokmányok) 
a kôvetkezôk:

a) Jeleň Egyezmény 3. számú fíiggelé- 
kében leírt Birtokos útiigazolvány. Kiállit- 
ható olyan mezô- és erdôgazdasági ingat- 
lanok, továbbá gyár- és bányaiizemek tu- 
lajdonosai, illetve jogi személyek felelós 
íigyvezetôi részére, akiknek a másik Szer
zôdô Fél határkeríiletében fekvô ilyen in- 
gatlanát a határvonal neni szeli át, és az 
illetôk ezen ingatlanaik kezelését vagy 
gyár- és bányaíizemíik irányítását szemé- 
lyessen végzik.

b) Jeleň Egyezmény 4. számú fúggelé- 
kében leírt különleges Birtokos útiigazol
vány (borítólapon piros átlóval). Kiállítha- 
tó olyan mezô- és erdôgazdasági ingatla- 
nok, továbbá gyár- és bányaiizemek tulaj- 
donosai, illetve jogi személyek felelôs íigy- 
vezetôí részére, akiknek ilyen ingatlanát a 
határvonal kettészelí (mesgyebírtok).

c) Jeleň Egyezmény 5. számú ffiggelé- 
kében leírt Határszéli útiigazolvány. Kiál- 
lítható:

1. a jeleň cikk a) és b) pontjában felso- 
rolt személyek csaíádtagjai, illetve állan- 
dó alkalmazottai (tisztviselôk, cselédek, 
munkások) részére,

2. a határkeríiletekben gyakorlatra jo- 
gosult orvosok, állatorvosok és okleveles 
sziilésznôk részére és

3. a fuvarozással iparszerüen foglalko- 
zó és az átellenes határkeríiletben fekvô 
vállalat szerzôdéses alkalmazottai részére. 
A most említett fuvarosok és munkások a 
másik Szerzôdô Fél teriiletén munkajogu- 
kat csakis az illetô orezágban érvényes, 
munkavállalást szabályozó rendelkezések- 
nek megfelelôen gyakorolhatják.

4. Azoknak a határkeríiletbeli lakósok- 
nak a részére, akik orvosi bizonyitvány 
alapján a másik Szerzôdô Fél határkeríi
letében lévô fíirdôhelyet óhajtják látogat- 
ni, a gyógyfíirdôzés tartamára, továbbá 
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liečby v kúpeľoch, ďalej pre takých, ktorí 
na základe lekárskeho vysvedčenia cie
ľom liečenia uchádzajú sa o prijatie do 
nemocnice, nachádzajúcej sa v pohranič
nom pásme druhej Smluvnej Strany, na 
dobu trvania ich ošetrovania v nemocnici

5. Pre takých pohraničných obyvate
ľov, ktorí v pohraničných vodách zaobe
rajú sa rybárstvom z povolania.

d) Príležitostný cestovný preukaz, po
písaný v prílohe číslo 6 tejto Dohody, mô
že byt vystavený v súrnych prípadoch pre 
jednotlivé príležitosti pohraničným obyva
teľom, ktorým nemôžu byt vystavené do
klady, uvedené v článku 4, body a), b) a 
c), a to:

1, Kto na základe potvrdenia miestnej 
vrchnosti alebo iným prijateľným spôso
bom preukáže fažkú nemoc alebo úmrtie 
rodiča, manžela, diefata, súrodenca, po 
prípade z dôvodu, že sa zúčastni svadby.

2. Pre takú osobu alebo sprievodcu 
tejto, ktorá preukázateľne cestuje cieľom 
prevedenia neodkladnej operácie, alebo 
z dôvodu potreby rýchleho liečenia inej 
životu nebezpečnej nemoci.

3. Kto na základe súdneho, policajné
ho, administratívneho alebo verejnonotár- 
skeho predvolania alebo na základe po
zvania na iné vrchnostenské pojednávanie, 
rokovanie, chce prekročil hranicu.

P) Deti niže 15 rokov, ktoré v sprie
vode svojich dospelých príbuzných pre
kročia hranicu, nepotrebujú zvláštny po
hraničný cestovný doklad, ak ich meno je 
uvedené na cestovnom doklade tejto 
osoby,

(*)  Pohraničné cestovné doklady, po
písané v prílohe 3, 4 a 5 môžu byť vysta
vené na dobu 1 roku, príležitostný cestov
ný list, uvedený v prílohe 6 však vždy 
len od prípadu k prípadu.

Článok 5.
(‘j Do pohraničného cestovného dokla

du musí byt pojatý smer povolenej cesty 
pre prekročenie hraníc, dalej v protiľah
lom pohraničnom pásme sa nachádzajúce 
pracovné miesto alebo miesto zamestnania 
ako aj iné overenia. Všeobecne a zásadne 
môže byt pre prekročenie hraníc len jed
na cesta vyznačená. Výnimku . tvoria 
v odôvodnených prípadoch hospodári, kto
rí môžu použil cieľom obrábania svojich po- 

azok részere, akik orvosi bizonyítvány 
alapján a másik Szerzôdó Fél határkerú- 
lelében valamely kórházba óhajtanak ma- 
gukat felvétetni, a kórházi kezelés tarta- 
mára.

5. Oly határkeríileti lakósok részére, 
akik a határvidéken halászattal hivatás- 
szerfien foglalkoznak.

d) Jeleň Egyezmény 6. számú fiiggelé- 
kében leírt alkalmi útilap kiállitható siir- 
gôs esetben, egyes alkalmakra, a 4. cikk 
a), b) és c) pontjaiban megállapított úti- 
okmányokkal el nem látható olyan határ
széli lakós részére:

1. aki helyi hatóság által, vagy más el- 
fogadható módon is igazoltan. sziileinek, 
házastársának, gyermekének, testvérének 
súlyos betegsége, halála, esetleg eskiivó 
mialt,

2. olyan. egyén vagy annak 'kisérôje ré
szére, aki igazoltan, halasztást nem tíirô 
mútét vagy egyéb életveszélyes betegség 
siirgôs kezelésének sziiksége miatt,

3. aki birói, rendöri, kôzigazgatási, vagy 
kôzjegyzôŕ tárgyalásra való megidézés, 
vagy másnemú hatósági tárgyalásra, érte- 
kezletre való meghivás céljából kivánja az 
országhatárt átlépni.

(') 15 éven aluli gyermekeknek, akik 
felnôtt hozzátartozóik kíséretében lépik át 
a határt, kiilôn útiokmányra nincs sziiksé- 
giik, ha neviik az illetô határszéli útiok- 
mányba fel van jegyezve.

(■) A 3., 4. és 5. számú fiiggelékben le- 
írt Határszéli útiokmáný egyévi idôtartam- 
ra, a 6. számú fiiggelékben leírt Alkalmi 
útilap pedig os ak egyes alkalmakra állít- 
ható ki,

5. cikk.
P) A határszéli útiokmányba a határ át- 

lépésére engedélyezett útvonalat, továbbá 
az álellenes határkeriiletben fekvô munka- 
vagy foglalkozási helyet, valamint az 
egyéb igazolásokat fei kell jegyezni. Alta- 
lában és elvileg csupán egy útvonalat sza- 
bad határátlépésre kijelölni. Kivélelt ké- 
peznek indokolt esetekben a birtokosok, 
akik birtokaik megmúvelése céljából kettô 
vagy tôbb ulat is igénybe vehetnek, továb-
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zemkov dve alebo viac ciest, ďalej tí, kto
rí na základe pohraničného cestovného 
dokladu na verejnej ceste vystupujú a vra
cajú sa vlakom alebo iným dopravným 
prostriedkom, premávajúcim sa podľa ce
stovného poriadku, alebo naopak.

(’) Pohraničné cestovné doklady treba 
opatriť novšou fotografiou majiteľa vo veľ
kosti 5X5 cm, ktorá ho samotného vy
obrazuje s odkrytou hlavou. Majiteľ príle
žitostného cestovného listu môže svoju 
osobnosť preukázať tiež inou preukážkou, 
opatrenou fotografiou, vyhotovenou úra
dom v pohraničnom pásme.

(’) Majitelia poľnohospodárskych a 
lesnohospodárskych nemovitosfí, taktiež 
majitelia továrenských a banských závo
dov ako aj ich rodinní príslušníci a stáli 
zamestnanci (úradníci, robotníci, čeľaď) 
môžu v prípade, že je hospodárstvo pre
ťaté hranicou, prekročiť hraničnú čiaru na 
území tohoto ich hospodárstva kdekoľvek.

Článok 6.
f1) Pohraničné cestovné doklady opí

sané v prílohách číslo 3, 4 a 5 vystavuje 
prvostupňová správna alebo policajná 
vrchnosť, príslušná dľa bydliska žiadateľa, 
ak bydlisko žiadateľa je vzdialené viac 
ako 4 km od sídla príslušnej vrchnosti, 
príležitostné cestovné listy v prílohe 6 
opísané môžu vystaviť v oboch štátoch aj 
orgány, príslušnými ústrednými vrchno
sťami k tomu zmocnené, na základe osved
čenia miestnej vrchnosti, vydaného podľa 
vzoru v prílohe 7 obecným predstaven
stvom, príslušným dľa bydliska žiadateľa. 
Vrchnosti oprávnené toho času vystavo
vať sú uvedené v prílohe číslo 8. Prípad
né zmeny treba bez meškania oznámiť dru
hej Smluvnej Strane.

(’) Majiteľské cestovné preukazy treba 
vystaviť pred 1. februárom každého roku 
a tieto sú platné od 1. marca do konca 
februára druhého roku. Takéto cestovné 
doklady možno po 1. marci vystaviť len 
v tom páde, ak nastane zmena v osobe 
vlastníka nemovitosti (v osobe správcu), 
alebo ak by majiteľský cestovný preukaz 
bol odňatý behom trvania jeho platnosti 
(viď článok 9). Nový majiteľský cestovný 
preukaz môže byť v prvom prípade vysta
vený na nového vlastníka (správcu), v dru
hom prípade na manželku vlastníka alebo

bá azok, akik határszéli útiokmány alap- 
ján kôzúton lépnek ki és vonaton vagy 
menetrend szerint kôzlekedô szállitóeszkô- 
zôn térnek vissza vagy fordílva.

(’) A határszéli útiokmányokat a tulaj- 
donos újabb keletú 5X5 cm nagyságú olyan 
fényképével kell ellátni, amely ôt egyedúl 
és fedetlen fôvel ábrázolja. Az alkalmi úti- 
lap tulajdonosa személyazonosságát a ha
tárkeríiletben fekvô hatóság által kiálitott 
fényképes igazolvánnyal is igazolhatja.

(*)  Mezô- és erdôgazdasági íngatlanok, 
továbbá gyár- és bányaiizemek tulajdono- 
sai, valmint ezek családtagjai és állandó 
alkalmazottai (tisztviselôk, cselédek, mun- 
kások), ha birtokukat a határvonal átszeli, 
a határvonalat gazdaságuk teríiletén belúl 
bárhol átléphetik.

6. cikk.
(*)  A 3,, 4. és 5. számú fúggelékben le- 

írt határszéli útiokmányokat az igényló 
lakhelye szerint illetékes elsôfoku kôz- 
igazgatási vagy rendôrhatóság állítja ki. A 
6. számú fúggelékben leírt Alkalmi útila- 
pokat mindkét államban, az illetékes kôz- 
ponti hatóságok által feljogositott szervek 
is kiálíthatják, ha kérelmezô lakhelye az 
illetékes hatóság székhelyétôl 4 km-nél tá- 
volabb fekszik, az igénylô lakhelye szerint 
illetékes kôzségi elôljáróság által a 7. szá
mú fúggelékben meghatározott minta sze
rint kiállított Helyhatósági bizonyitvány 
alapján. A kiálitásra ezidô szerint jogosult 
hatóságok a 8. számú fúggelékben vannak 
felsorolova. Az esetleges változásokat a 
másik Szerzôdô Féllel haladéktalanul kô- 
zôlni kell.

(5) A Birtokos útiigazolványok minden 
év február elseje elôtt kell kiállítani és 
azok március 1-tôl a lejárati év február vé- 
géig érvényesek. Ilyen útiokmányok már
cius 1. után csak abban az esetben állít- 
hatók ki, ha az ingatlan tulajdonosának 
(úgyvezetôjének) személyében változás áll 
be, vagy ha a birtokos útiigazolványt ér- 
vényességének tartama alatt (lásd a 9. 
cikket) bevonnák. Az új birtokos útiigazol
vány elôbbi esetben az új tulajdonosra 
(úgyvezetôre), útobbi esetben a tulajdonos 
feleségére vagy nagykorú gyermekeire,
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plnoleté deti, pripadne na iného zmocnen
ca za predpokladu, že menovaný vyhovuje 
podmienkam odseku 3, článku 3.

P) Majiteľský cestovný preukaz možno 
vystaviť jedine na podklade výťahu z po
zemkovej knihy, katastrálneho hárku, ale
bo vrchnostenského osvedčenia dľa prí
lohy číslo 9.

P) Zvláštne majiteľské cestovné pre
ukazy (s priečkou) treba vystaviť za rov
nakých okolností a podmienok ako ma- 
jiteľské cestovné preukazy.

P) Pohraničné cestovné preukazy tre
ba vystaviť v čase od 15. novembra do 15. 
decembra každého roku s platnosťou od 
1. januára do 31. decembra. Takýto ce
stovný doklad behom roku môže sa vysta
viť len v tom prípade, ak jeho majitel pre
ukáže stratu pohraničného cestovného 
preukazu alebo ak žiadateľ dňa 1. januára 
na základe článku 3. odseku 3. na taký
to cestovný doklad nemal nárok. Platnosť 
pohraničných cestovných preukazov, vy
stavených behom roka, uplynie taktiež 
koncom roka.

(') Tieto preukazy treba vystaviť v re
čiach oboch štátov a môžu byť vystavené 
aj na ústne požiadanie.

Článok 7.
P) Majiteľské a pohraničné cestovné 

preukazy oprávňujú k prekročeniu hraníc 
len po ich vidovaní príslušnými vrchno
sťami druhej Smluvnej Strany. Vidovanie 
možno odoprieť, ak nie sú dané podmien
ky vystavenia pohraničných cestovných 
dokladov (článok 3.).

P) Vystavujúce vrchnosti sú povinné 
nimi vystavené pohraničné cestovné do
klady cieľom vidovania dodať príslušným 
vrchnostiam Druhej Smluvnej Strany. Ce
stovné doklady, poslané cieľom vidovania, 
je treba vrátiť behom 15 dni vystavujúcej 
vrchnosti. Toto sa deje pohraničnými kon
trolnými orgánmi v sprievode soznamu do
kladov, vystaveného dľa prílohy 10.

P) Príležitostný cestovný list, zavede
ný článkom 4. bod d), je platný aj bez 
vidovania a môže byť oprávnenému žiada
teľovi vydaný, ak tento ináč splňuje pod
mienky článku 3. 

esetleg egyéb meghatalmazottjára állitható 
ki, íeltéve, hogy az illetô a 3. cikk harma- 
dik bekezdésében megkivánt feltételeknek 
megfelel.

(•) Birtokos útiigazolványt csupán te- 
lekkônyvi kivonat, kataszteri birtokív, 
vagy a 9. számú fíiggelék szerinti Hatósá- 
gi bizonylat alapján szabad kiállítani.

P) Különleges birtokos (átlós) utiiga- 
zolványok kiállítása a birtokos útiigazol- 
ványéval azonos módozatok és igazolások 
melíett tôrténik.

P) Határszéli útiigazolványokat minden 
év november 15,-tôl december 15.-ig kell 
kiállítani és azok január l.-tôl december 
31,-ig érvényesek. Hyen útiokmáný évkôz- 
ben csak abban az esetben állitható ki, ha 
a tulajdonos a Határszéli útiigazolvány el- 
vesztését igazolja, vagy ha az igényló ja
nuár 1-én a 3. cikk harmadik bekezdésé
ben foglaltak szerínt ilyen útiokmányra 
igényjogosultsággal még nem bírt. Az év 
kôzben kiállitott Határszéli útiigazolvá- 
nyok érvénye az év végén ugyancsak lejár.

p) Ezeket az igazolványokat míndkét 
állam nyelvén kell kiállítani és azok szó- 
beli kérelemre is kiállithatók.

7. cikk.
í1) A Birtokos- és Határszéli útiigazol- 

ványok csupán a másik Szerzôdô Fél ille- 
tékes hatóságainak láttamozása után jogo- 
sitanak a határ átlépésére. A láttamozás 
megtagadható, ha a határszéli útiokmá- 
nyok kiállításának alapjául megkivánt fel- 
tételek (3. cikk) hiányoznak.

P) A kiállító hatóságok kôtelesek az 
általuk kiállitott határszéli útiokmányokat 
láttamozás céljából a másik Szerzôdô Fél 
illetékes hatóságaihoz továbbitani. A látta
mozás céljából megküldött útiokmányokat 
15 napon belíil vissza kell kiildeni a kiállí- 
tó hatósághoz. Az útiokmányok kôzvetíté- 
se a határellenôrzô szervek utján tôrténik, 
a 10 számú iíiggelék szerínt kiállitott ok- 
mányjegyzék kiséretében.

P) A 4. cikk d) pontjában rendszeresí
tett Alkalmi útilapok láttamozás nélkíil is 
érvényesek és az igényjogosultak részére 
kiállithatók, amennyiben azok a 3. cikk
ben elôirt kôvetelményeknek egyébként 
megfelelnek.
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P) Vidovania sú bezplatné a oslobode
né od kolku a poplatkov.

Článok 8.
f) Majiteľ cestovného dokladu, opí

saného v článku 4. bod a], b), a c), môže 
sa zdržovať bez prerušenia v protiľahlom 
pohraničnom pásme 6 dni, majiteľ príleži
tostného cestovného listu, jopísaného v 
článku 4. bod d) však 3 dni. Deň vstupu 
a výstupu sa do tohoto času nezapočí
tava.

(“) Majiteľov pohraničných cestovných 
dokladov je povinný vystavujúci štát zpäť 
prijať.

(3) Majiteľ pohraničného cestovného 
dokladu pri prekročení hraníc neplatí 
nijaký poplatok, je však povinný podro
biť sa kontrolným predpisom a preukázať 
sa pohraničným cestovným dokladom.

(4) Prekročenie hraníc je povolené kaž
dý deň bez ohľadu na ročnú dobu a se
zónu.

(“) Prekročiť hranice pohraničným ce
stovným dokladom — s výnimkou cestu
júcich železnicou alebo dopravným pro
striedkom, premávajúcim sa dľa cestov
ného poriadku — možno len v týchto hodi
nách: v mesiacoch január a december v 
čase od 7—18 hodiny, február a novem
ber od 6—19 hodiny, marec, september a 
október od 5—20 hodiny, apríl a august 
od 4—-20 hodiny, máj, jún1 a júl od 4—21 
hodiny. Pohraničné orgány Smluvných 
Strán vzájomnou dohodou môžu stanoviť 
aj iné hodiny pre prekročenie hraníc, ak 
to činia žiadúcim alebo potrebným miest
ne pomery.

Článok 9.
í1) Pohraničný cestovný doklad možno 

odňať aj behom jeho platnosti, ak v pod
mienkach vystavenia nastane zmena a ak 
proti vlastníkovi sú námietky rázu trest
ného, štátne bezpečnostného alebo dô
chodkového. O odňatí treba bez meškania 
vyrozumieť vystavujúcu vrchnosť a záro
veň jej zaslať cestovný doklad.

(s) Podobne možno zrušiť aj platnosť 
vidovania, poťažne ho odvolať. Takto od
ňatý cestovný doklad treba poslať vysta
vujúcej vrchnosti protiľahlého pohranič
ného pásma.

(’) A láttamozások díjtalanok úgyszin- 
tén bélyeg és illetékmentesek.

8. cikk.
f1) A 4. cik a., b., és c pontjaiban le- 

írt útiokmány tulajdonosa az átellenes ha
tárkeríilet teríiletén hat napig, az ugyan- 
ezen cikk d. pontban leírt Alkalmi útilap 
tulajdonosa pedig három napig jogosult 
megszakítás nélkiil tartózkodni. A kí- és 
belépés napja a tartózkodási idôbe nem 
számít be.

(3) A határszéli útiokmányok tulajdo- 
nosait a kiállító állam tartozik visszaío- 
gadni. ■

(’) A határszéli útiokmány tulajdonosa 
a határ átlépése alkalmával semmiféle il- 
letéket nem fizet, köteles azonban magát 
az ellenôrzési szabályoknak alávetni és 
határszéli útiokmányát felmutatni.

(■*)  A határátlépés évszakra és idényre 
való tekintet nélkiil minden nap szabad.

(5) A határszéli utiokmánnyal kôzleke- 
dôk a határt — a vasútakon és menetrend 
szerint kôzlekedô szállítási eszközökön 
utazók kivételével — csakis az alábbi idô- 
pontban léphetik át: január és december 
hónapokban 7—18 óráig, február és no- 
vemberben 6—19 óráig, március, szeptem- 
ber és október hónapokban 5—20 óráig, 
április és augusztus hónapokban 4—20 
óráig, május, június és július hónapokban 
4—21 óráig. A Szerzôdô Felek határellen- 
ôrzô szervei közös megegyezéssel a határ- 
átlépésre más órákat is megállapíthatnak, 
ha azt a helyi viszonyok kivánatossá vagy 
sziikségessé teszik.

9. cikk.
(*)  A határszéli utiokmányt érvényes- 

ségének tartama alatt is be lebet vonni, ha 
a kiállítás alapjául szolgált feltételekben 
változás áll be és ha tulajdonosa eilen bún- 
iigyi és államrendészeti vagy jôvedéki 
szempontból kifogás menil fel, A bevonás- 
ról a kiállító hatóságot az útiokmány egy- 
idejii megkiildése mellett haladéktalanul 
értesíteni kell.

(2) Fentiekhez hasonlóan a láttamozás 
érvényessége is megsemmisíthetô, illetve 
visszavonható. A bevont utiokmányt az át
ellenes kiállító hatósághoz kell eljuttatni.
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(') 0 odňatí cestovného dokladu tre
ba na žiadosf strany vystavif potvrdenie.

Článok 10.

(’) Záchranci, hasiči a strážcovia baní, 
ktorých možno ako takých rozpoznat a 
ktori pri nešťastiach, živelnej pohrome 
alebo nehode prekročujú hranice, aby 
pomáhali, môžu aj bez cestovného do
kladu kdekoľvek prekročiť hranicu a mô
žu sa zdržovaf v protiľahlom pohraničnom 
pásme tak dlho, kým sú tam potrební. Na 
mieste nehody sú však povinní podrobiť 
sa príkazom osoby, povolanej podľa tamoj
ších predpisov takéto udeľovať.

(’) V prípade súrnej potreby, vyvolanej 
povodňou alebo inou živelnou pohromou 
môžu ohrožení obyvatelia pohraničného 
pásma cieľom záchrany svojich životov 
prekročiť hranice kdekoľvek i bez cestov
ných dokladov.

Článok 11.
f) Cestujúci, ktori cestujú vlakmi ale

bo dopravnými prostriedkami, premávajú
cimi sa dľa cestovného poriadku, obsta
rávajúcimi peážnu dopravu z územia jed
nej Smluvnej Strany cez územie druhej 
Smluvnej Strany nepotrebujú cestovné do
klady, ak na území druhej Smluvnej Stra
ny neopustia dopravný prostriedok. Takí
to cestujúci môžu byť zadržaní len, ak po
čas precestovania je ich chovanie závadné 
s trestného, štátnebezpečnostného alebo 
dôchodkového hľadiska.

Článok 12.
P) Obyvatelia pohraničia pri zachová

vaní predpisov dopravne-policajných sú 
oprávnení používať také v prílohe 2 uve
dené a pre nich význam majúce cesty, 
ktoré pretínajú územie druhého štátu, ale
bo vedú opodiaľ protiľahlej hranice.

p) Kto použije peážnych ciest, musí 
mať bud pohraničný cestovný doklad ale
bo osobný doklad opatrený fotografiou.

n.

Hospodársky styk.
Článok 13.

P) Osoby, ktoré majú cestovné dokla
dy zavedené pre pohraničný styk a ktoré

(’) A bevonás végett átvett utiokmány- 
ról a fél kivánságára elismervényt kell ki- 
állítani.

10. c i k k.
j1) Mentôk, tfizoltók és bányaôrôk, 

akiknek ebbeli minôsége felismerhetô és 
akik szerencsétlenség, elemi csapás vagy 
baleset alkalmával segélynyujtás céljából 
lépik át a határt, útiokmáný nélkiil is bár- 
mely ponton átléphetnek, és az átellenes 
határkeriilet teriiletén addig tartózkodhat- 
nak, amíg rájuk sziikség van. Kôtelesek 
azonban magukat a szerencsétlenség szin- 
helyén az ott érvényben lévô szabályok 
szerínt intézkedésre hivatott személy ren- 
delkezéseinek alávetni.

(2) Arvíz vagy más elemi csapás által 
elôidézett kényszerítô sziikség esetén a 
határkeriiletek veszélyeztetett lakósai, éle- 
tiik megmentése céljából a határt uti- 
okmány nélkiil is bárhol átléphetik.

11. c i k k.
(*)  Azoknak az utasoknak, akik egyik 

Szerzôdô Fél teriiletérôl a másik Szerzôdô 
Fél teriiletén átmenô forgalmat lebonyolító 
vonatokon vagy menetrend szerint kôzleke- 
dô kôzúti jármfiveken utaznak, utazási ok- 
mányokra sziikségiik nincsen, ha a másik 
Szerzôdô Fél teriiletén a vonatot illetve a 
kôzúti jármúvet nem hagyják el. Az ilyen 
utasok csak abban az esetben tartóztatha- 
tók fel, ha átutazásuk tartama alatt maga- 
tartásuk búniigyi, államren.dészetí vagy 
jôvedéki szempontból kifogás alá esik.

12. c i k k.
P) A határszéli lakósoknak joguk van 

az útrendôri jogszabályok betartása mel- 
lett a rájuk nézve jelentôséggel bíró és a 
2. számú fiiggelékben felsorolt olyan uta- 
kat, amelyek a másik állam teriiletét át- 
szelik vagy a túlsó határ mentén vezetnek, 
igénybe venni.

(2) Az átmenô utakat ígénybevevôknek 
vagy határszéli útiokmánnyal, vagy pedig 
fényképes személyazonossági igazolvánnyal 
kell rendelkezniôk.

II.
Gazdasági forgalom.

13. c i k k.
(’) Azok a személyek, akik a határ

széli forgalomra rendszeresített útiokmá-
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sa cieľom výkonu svojej práce odobe
rú v pohraničnom styku na územie dru
hej Smluvnej Strany, môžu pre svoju vlast
nú potrebu preniesť bez cla a dávok poží
vatiny, a to na jeden deň v množstve 
najviac celkom 3 kg surové alebo jedno
ducho pripravené mäso, mlynské výrobky 
z obilia, alebo prikrm, obyčajný chlieb a 
pečivo, ako aj najviac dva litre vína, ďa
lej pre vlastnú potrebu najviac 10 cigár 
alebo 25 cigariet alebo 50 gr tabaku ale
bo 3 balíky močky.

Článok 14.
(') Oslobodenie od cla a dávok sa pri

znáva bez požadovania istoty v hotovosti 
alebo iným spôsobom pre upotrebené vre
cia a iné v obchode obvyklé obaly, ktoré 
budú naplnené tovarom prichádzajúcim v 
úvahu v hospodárskom styku, upravenom 
dľa tejto Dohody, pofažne budú vyve
zené za účelom naplnenia týmto tovarom 
z jedného pohraničného pásma do druhé
ho a ktoré sa vracajú rovnakou cestou 
zpät.

Článok 15.
f1) Dopravné prostriedky, zapísané 

v cestovných dokladoch, popísaných v prí
lohe číslo 3, 4 a 5 (vyjmúc motorové vo
zidlá, motorové kolá a jazdné kolá), jed- 
nokopytníci (kone, mulice, somári) a dvoj- 
kopytníci (voly, kravy a byvoly), ktorí pre
stupujú hranicu len preto, aby dopravova- 
ly osoby alebo tovar z.jedného pohranič
ného pásma do druhého, alebo odtiaľ od- 
viezly, pofažne sa previezly cieľom vy
konania dočasnej práce do druhého po
hraničného pásma, sú od cla a iných ve
rejných dávok oslobodení. Bezcolnosf a 
oslobodenie od iných verejných dávok sa 
rozširuje aj na postroje a pokrývky zvie
rat, ako aj na potrebné krmivo. Dopravné 
prostriedky, fažné zvieratá, ich postroje a 
pokrývky, ako aj nepoužité krmivo treba 
previezf zpät.

(’) Motorové vozidlá a motorové kolá 
osôb, menovaných v odstavci a), b) a c) 
článku 4., môžu prestúpiť hranicu bez 
zvláštneho zaistenia cla a dávok len vte
dy, ak budú zapísané do pohraničných 

nyokkal rendelkeznek, és munkájuk elvég- 
zése céljából a határszéli íorgalomban a 
másik Szerzôdô Fél teríiletére mennek át, 
személyes sziikségletiikre vám- és más 
kôztartozás alól mentesen élelmiszereket, 
és pedig 1 napra ôsszesen legfeljebb 3 kg 
mennyiségben nyers vagy egyszerúen elké- 
szített h úst, gabonanemúekbôl származó 
ôrleményt vagy fôzelékfélét, kôzônséges 
kenyeret és pékárút, valamint legfeljebb 2 
liter borí, továbbá saját fogyasztásra leg
feljebb 10 drb szivart, vagy 25 drb szivar- 
kát, vagy 50 gr dohányt, vagy 3 csomag 
bagót vihetnek magukkal.

14, ci k k.
(*)  Vám- és más kôztartozás alól men- 

tesek, pénzbeli letét vagy másnemfi bizto- 
síték kôvetelése nélkiil, azok a használt 
zsákok és egyéb, a kereskedelemben szo- 
kásos burkolatok, amelyeket a jeleň Egyez- 
ményben szabályozott gazdasági forgalom- 
ban tekintetbe jôvô árúkkal megtôltve, 
illetve azokkal való megtôltés végett íire- 
sen visznek át az egyik határkeríiletbôl a 
másikba, és ugyanazon az úton hoznak 
vissza.

15. cikk.
(*)  A jeleň egyezmény 3., 4. és 5. szá- 

mu fiiggelékében leírt utiokmányokba be- 
jegyzett azokat a kôzlekedési eszkököket 
(gépjárómúvek, motorkerékpárok és ke- 
rékpárok kivételével), egypatájuakat (lo- 
vak, szamarak, ôszvérek) és kétpatájuakat 
(ôkrôk, tehenek és bivalyok), amelyek a 
határt kizárólag azért lépik át, hogy sze- 
mélyeket, vagy árukat az egyik határke
ríiletbôl a másikba szállítsanak, vagy on- 
nan elhozzanak, illetve amelyeket ideig- 
lenes munka végzése céljából a másik ha- 
tárkeriiletbe visznek, — vám- és más kôz
tartozás alóli mentesség illeti meg. A vám- 
és más kôztartozás alóli mentesség kiter- 
jed az állatok szenszámára és takaróira, 
valamint a sziikséges takarmányra is. A 
kôzlekedési eszkôzôket, igavonó állatokat, 
azok szerszámait és takaróit, valamint az 
el nem használt takarmányt vissza kell 
szállitani.

(’) A 4. cikk a), b), c) pontjaiban emlí- 
tett személyek gépjárómtivei és motorke- 
rékpárjai a vám- és más kôztartozások 
kiilôn biztositása nélkiil, csak akkor léphe- 
tik át a határt, ha azok a határszéli úti- 
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cestovných dokladov a súčasne prejedna- 
né niektorým colným úradom v záznam- 
nom pokračovaní.

(3) Jazdné kolá, ktoré sú v majetku po
hraničných obyvateľov, treba pod pod
mienkou ich zpätného vývozu prejednať 
bez zvláštneho zaistenia cla a dávok v 
prípade, že pohraniční obyvatelia prestu
pujú hranicu s cestovným dokladom, ktorý 
ich k tomu oprávňuje a že v tomto budú 
zároveň tiež zapísané jazdné kolá.

Článok 16.
(*)  Hotové liečivá, ktoré si obstará

vajú obyvatelia pohraničného pásma v sú- 
sedných lekárňach na predpis lekára ale
bo zverolekára, oprávneného vykonávať 
svoju prax v pohraničnom pásme, v 
malých množstvách, odpovedajúcich ich 
potrebám, môžu sa doviezť bez povolenia 
a sú oslobodené od cla a dávok. U jedno
duchých liečiv, určených k liečebným úče
lom a u jednoduchých lekárnických a che
mických prípravkov, ktoré majú na balení 
presné a jasné lekárnické označenie a 
ktoré dľa platných predpisov dotyčnej 
zeme tvoria predmet voľného obchodu, 
nie je treba lekársky predpis.

(2) Smluvné Strany sa zaväzujú, že si 
navzájom oznámia soznamy povolených 
lekárnických špecialít a prípadne ich zme
ny a doplnky.

Článok 17.

(*)  Cieľom hospodárskeho využitkova- 
nia hranicou preťatých poľných a lesných 
hospodárstiev je dovolené — pri dodržaní 
colných predpisov bez cla a iných verej
ných dávok — previezť z jednej časti ho
spodárstva do druhej tomuto hospodárstvu 
patriaci dobytok, hospodárske náradie (ná
činie), k obrábaniu pôdy potrebné osivo a 
pomocné látky, na hospodárstve získané 
poľno- a lesnohospodárske plodiny a cho
vom dobytka získané výrobky, tam ulove
nú zver a vylovené ryby. Výrobky môžu 
byť len natoľko spracované, ako je treba 
k ich prevážaniu a uloženiu v druhej časti 
hospodárstva. Táto doprava môže sa diať 
u hospodárstiev preťatých hraničnou čia
rou aj po prirodzených prestupoch (člá- 

okmányokba fel vannak jegyezve, és azo- 
kat valamelyik vámhivatal az elôjegyzési 
eljárásban vámkezeli.

(’) A határszéli lakósok birtokában 
lévô kerékpárokat ugyancsak visszaviteli 
kôtelezettséggel a vám- és más kôztarto- 
zások külön biztosítása nélkiil kell ke- 
zelni, — ha a lakósok a határt az erre jo-- 
gosító útiokmánnyal lépik át, és ebben az 
útiokmányban a kerékpár is fel van véve.

16. c i k k.
(') Elkészített gyógyszerek, amelyeket 

a határkeriiletbeli lakósok szíikségletiik- 
nek megfelelô kis mennyiségben a határ- 
keriiletben gyakorlatra jogosult orvos 
vagy állatorvos rendelése alapján a szom- 
szédos gyógyszertárakban szereznek be, 
engedély nélkiil vám- és más kôztartozás 
alól mentesen hozhatók be. A gyógyhaszná- 
latra szánt egyszerfi gyógyszereknél, egy- 
szerú gyógyszerészeti és vegyi készítmé- 
nyeknél — amelyeknek csomagolásán pon- 
tos és világos gyógyszerészeti megjelôlés 
áll — és amelyek az illetô ország rendel- 
kezései értelmében szabad árusitás tárgyát 
képezhetik, orvosi vagy állatorvosi vény 
felmutatása nem sziikséges.

(2) A Szerzôdô Felek kôtelezettséget 
vállalnak arra, hogy az engedélyezett 
gyógyszerkíilônlegességek jegyzékét és az 
azokban beállott esetleges változásokat, 
valamint kiegészítéseket egymással kôl- 
csönösen kôzôlni fogják.

17’. cikk.

(*)  A határ által kettészelt mezô- és 
erdôgazdaságí birtokok gazdaságos kihasz- 
nálása céljából — a vámiigyi rendelkezé- 
sek betartása mellett vám- és más kôz- 
tartozás alól mentesen — a birtok egyik 
részébôl armak másik részébe átszállítha- 
tók az ehhez a birtokhoz tartozó állatok, 
gazdasági eszközök (szerszámok), a fôldek 
megmiíveléséhez sziikséges vetômagvak és 
segédanyagok, a birtokon nyert mezô- és 
erdôgazdasági termények és állattenyész- 
tési termékek, az ott elejtett vad és ugyan- 
ott fogott hal. A termékek csak olyan mér- 
tékben lehetnek feldolgozva, amennyire 
ez a betakarításhoz és a birtok másik ré- 
szén való tárolásához mulhatatlanul sziik
séges. Az átszállŕtás a határvonal által 
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nok 5, odsek 3.) po predchádzajúcom ohlá
sení pohraničným strážnym orgánom.

(2) Obyvatelia pohraničného pásma 
môžu pri zachovaní colných predpisov bez 
cla a iných verejných dávok previezť cez 
hranicu k prácam, ktoré majú byť vykona
né na vlastných pozemkoch, nachádzajú
cich sa v súsednom pohraničnom pásme a 
k výkonu týchto prác potrebný dobytok, 
hospodárske náradie (náčinie), potrebné 
osivo, ako aj pomocné látky a hospodárske 
plodiny, získané na obrábaných pozem
koch, aj v tom prípade, keď ich hlavným 
zamestnaním nie je poľnohospodárstvo. 
Prekročenie hranice sa môže diať aj po 
vedľajších cestách, určených colnou sprá
vou.

(’) Nevymlátené obilie je dovolené do
pravovať cez hranicu bez cla a dávok naj
neskoršie do 30. septembra roku žatvy. 
Doprava nevylúpanej kukurice sa môže 
diať do 15. novembra.

(*)  Preprava vymláteného obilia bez 
cla a iných verejných dávok je dovolená 
len vtedy, keď obilie bolo vymlátené (ku
kurica vylúpaná) na poli a odtiaľ sa bez
prostredne prevezie cez hranicu najneskor
šie v čase, vyznačenom v predošlom od
seku.

(6) Vinná múť (mútenina), šťava z vín
neho hrozna a mošt, u ktorého kvasenie 
nie je ešte skončené, môžu byť prepravo
vané cez hranicu bez cla a dávok najne
skoršie do konca decembra roku oberačky.

(') Pri preprave výrobkov, získaných . 
z poľného alebo lesného hospodárstva (viď 
predošlé odseky) majiteľ musí preuká
zať, že prepravované množstvo odpovedá 
očakávanej úrode dľa rozlohy poľností, 
lesov poťažne viníc. Prírastok na dobytku 
môže sa cez hranicu bez cla a iných verej
ných dávok dopravovať len v takom množ
stve, ktoré odpovedá druhu, veku, stavu 
a počtu tohoto dobytka.

(’) Poľnohospodárske stroje s parným 
a motorovým pohonom (lokomobily, plu
hy, brány, mláťačky, rezačky a podobne), 
dovážané v styku upravenom týmto člán
kom, podliehajú záznamnému pokračo
vaniu.

kettészelt birtokokon a határórizeti szer- 
veknek elôre bejelentett természetes át- 
kelési helyeken (5. cikk 3. bekezdés) is 
tôrténhetik.

(’) A határkeríiletbeli lakósok a vám- 
úgyi rendelkezések betartása mellett vám- 
és más kôztartozás alól mentesen vihetik 
át a határon a szomszédos határkeriiletben 
levô saját fôldjeiken végzendô mezôgazda- 
sági munkához az ezeknek a munkáknak 
elvégzéséhez sziikséges állataikat és gaz- 
dasági eszkôzeiket (szerszámaikat), a sziik
séges vetômagvakat, valamint segédanya- 
gokat ,és a megmunkált fôldeken nyert 
mezôgazdasági termékeket még az eset
ben is, ha fôfoglalkozásuk nem fôldmúve- 
lés. A határátlépés a vámhatóságilag meg- 
állapított mellékutakon is tôrténhetik, 
~~ (’) Csépeletlen gabonanemúek a hatá- 

rontúlról vám- és más kôztartozás alól 
mentesen legkésôbb az aratási év szep- 
tember 30-áig szállíthatók át. Morzsolat- 
lan tengeri átszállítása november hó 13-ig 
tôrténhetik.

(*)  Kicsépelt gabonanemúek vám- és 
más kôztartozás alól mentes átszállítása 
csak az esetben van megengedve, ha a 
gabonanemúeket (tengerit) a szátnófôldôn 
csépelték ki (morzsolták) és onnan kôz- 
vetlenúl, legkésôbb az elôzd bekezdésben 
jelzett határidôig a határon átviszik.

(°) Borseprô, szôlôlé és kí nem forrott 
mušt vám- és máskôztartozás alól men
tesen legkésôbb a szúretelési év decem- 
berének végéig szállítható át.

(•) A fôld- illetve erdômúvelésbôl 
nyert terményeknek a határon való át- 
szállításánál (lásd az elôzô bekezdéseket) 
a birtokosnak igazolnia kell, hogy az át- 
szállított mennyiség a fôld, erdô, illetve 
teriileti kiterjedése szerint várható ter- 
méseredménynek megfelel. Az állati sza- 
porulatok a határon vám- és más kôztar
tozás alól mentesen csak oly mennyiség- 
ben szállíthatók át, amely az állatok fajá- 
nak, életkorának, állapotának és számá- 
nak megfelel.

(’) A gôzeróre és motóriizemre beren- 
dezett mezôgazdasági gépeknek (lokomo- 
bilok, ekék, boronák, cséplôk, szecska- 
vágók és hasonlóaknak) az ebben a cikk- 
ben renszeresített forgalomban való beho- 
zatala a vámelôjegyzési eljárás alá esik.
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Článok 18.
(*)  Dobytok, patriaci k poľnohospodár

skej prevodzovni v jednom pohraničnom 
pásme, hnaný na pastvu v pohraničnom 
pásme druhej Smluvnej Strany alebo hna
ný odtiaľ zpät, nepodlieha clu a iným ve
rejným dávkam, ak je zaistená jeho totož- 
nost v záznamnom pokračovaní.

(2) Výťažky z tohoto dobytka ako: 
mlieko, maslo, syr, vlna a medzičasný prí
rastok na mladom dobytku môže byť zpäť 
dopravený bez cla a dávok v množstve, 
primeranom druhu, počtu, veku a stavu 
dobytka v dobe pastvy. Ked to miestne 
pomery vyžadujú môže sa hranica prekro
čiť tiež po vedľajších cestách, určených 
finančnou (colnou) správou, ak sa dbá nut
ných ochranných opatrení.

(’) Na pastvu, rozprestierajúcu sa v pro
tiľahlom pohraničnom pásme prenesená a 
tam po dobu pastvy k spotrebe slúžiaca i 
soľ, dobytčia soľ, múka a chlieb, ktorých 
množstvá s ohľadom na mieru potreby ur
čia colné správy sú oslobodené od cla a 
iných verejných dávok.

(*)  Zabehiý alebo ukradnutý dobytok 
môže byť zpäť prevedený cez hranicu bez 
cla a iných verejných dávok pod podmien
kou, že vlastnícke právo bude preukázané.

Článok 19.
(') V protiľahlom pohraničnom pásme 

k dočasnej potrebe slúžiace poľnohospo
dárske stroje a náradie (náčinie) sú oslo
bodené od cla a iných dávok pri zachovaní 
príslušných predpisov týkajúcich sa colné
ho zaistenia v záznamnom pokračovaní.

Článok 20.
(’) Obilie, olejnaté semená, konope, 

ľan, vlna, drevo a kôra a iné poľnohospo
dárske výrobky, ktoré prepravujú obyva
telia pohraničného pásma k zomletiu, roz- 
tlčeniu, rozštiepaniu, lámaniu alebo k po
dobným účelom do protiľahlého pohranič
ného pásma a týmto spôsobom spracované 
dovážajú zpäť aj s odpadkami, ktoré majú 
hospodársku hodnotu, sú oslobodené ad cla 
a iných verejných dávok pri zachovaní 
podmienok, predpísaných ináč z ohľadu na 
záznamné pokračovanie.

(2) Množstvo výrobkov, ktoré za hore- 
uvedené suroviny môže byť zpät dovezené 
po spracovaní, poťažne, ktoré treba zpät

18, cikk.
(') Az egyik határkeriiletben levô me- 

zôgazdasági íizemhez tartozó és a másik 
Szerzôdô Fél határkeriiletébe legelôre haj- 
tott vagy onnan visszahajtott jószág vám- 
és más kôztartozás alól mentes, ha az azo- 
nossága vámelôjegyzés útján biztosítva 
van.

(’) A fentemlített jószágok termékei, 
mint: tej, vaj, sajt, gyapju, valamint az 
idôkôzben ellett szaporulat az állatok faj- 
tájával, számával, életkorával, állapotá- 
val és a legeltetés idôtartamával arányos 
mennyiségben vám- és más kôztartozás 
alól mentesen hozhatók vissza. Ha a helyi 
viszonyok azt megkívánják, sziikséges óv- 
intézkedések betartása mellett a határ a 
pénziigyi (vám) hatóságok által megállapí- 
tott mellékutakon is átléphetô.

■ (’) Az átellenes határkeriiletben elte- 
riilô legelôre átvitt, a legeltetés idôtarta- 
ma alatt a fogyasztás célját só, marhasó, 
liszt és kenyér a vámhatóságok által a 
sziikséglet mérvéhez képest megállapítan- 
dó mennyiségben vám- és más kôztartozás 
alól mentes.

(*)  Az eltévedt vagy ellopott jószág a 
tulajdonjog igazolása esetén a vámhatáron 
át vám- és más kôztartozás alól mentesen 
vihetô vissza.

19. cikk.
(*)  Az átallenes határkeriiletben átme- 

netí használatra szolgáló mezôgazdasági 
gépek és eszkôzôk (szerszámok) a vám- 
elôjegyzésre vonatkozóan elôírt vámbizto- 
sító intézkedések betartása mellett vám- 
és más kôztartozás alól mentesek.

20. cikk.
(') Gabonanemúek, olajos magvak, ken- 

der, len, gyapju, fa, cser és egyéb hasonló 
mezôgazdasági termékek, amelyeket a ha- 
tárkeriiletbeli lakósok ôrlés, zúzás, felaprí- 
tás, tôrés vagy más hasonló célból az át
ellenes határkeriiletbe visznek át és fel- 
dolgozott állapotban hoznak vissza, úgy- 
szintén ezeknek gazdasági értékkel bíró 
hulladéka a kikészítési eljárásra nézve 
egyébként megszabott feltételek mellett 
vám- és más kôztartozás alól mentes.

p) A termékeknek azt a mermyiségét, 
amelyet a fentemlített nyersanyagok fel- 
dolgozása után ismét be lebet hozni, illetve 
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vyviezť, určia podľa potreby vzájomnou 
dohodou colné správy Smluvných Strán. 

újra ki kell vinni, a sziikséghez képest a 
Szerzôdô Felek vámhatóságai egyetértôen 
határozzák meg.

Článok 21.
f1) Obyvatelia pohraničného pásma 

môžu predmety slúžiace k vlastnej potre
be prepravovať do druhého pohraničného 
pásma cieľom ich opravy alebo prepraco
vania u remeselníkov bez cla a dávok pod 
podmienkou, že takto opravené a prepra
cované budú zpät dovážané za šetrenia 
predpisov záiznamného poťažne (zošľachťo- 
vacieho styku. Domáca práca v mzde sa 
posudzuje rovnako ako remeselné spraco
vanie. Pri spracovacom styku látok na ša
ty sa vzťahuje oslobodenie od cla a iných 
verejných dávok tiež na prípravy, ktoré 
boly použité pri zhotovení šiat.

21. c i k k.
(') A határkeriiletek lakósai a szemé- 

lyes használatukra szolgáló tárgyakat kéz- 
múves által tôrténô javítás vagy átalakítás 
céljából a másik határkeriiletbe vám- és 
más kôztartozás alól mentesen szállíthat- 
ják át, de azokat ekként tôrtént megjaví- 
tásúk vagy átalakításuk után az elôjegy- 
zési, illetôleg a kikészítési eljárásra ér- 
vényben lévô feltételek mellett vissza kell 
szállítani. A házi bérmunka a kézmiive- 
sek által való megmunkáltatással azonos 
elbírálás alá esik. Ruhanemúek elôállítá- 
sára felhasznált szôveteknek feldolgozási 
forgalmában a vám- és más kôztartozás 
alól való mentesség az elôállitáshoz sziik
séges kellékanyagokra is kiterjed.

Článok 22.
(*)  Obyvatelia pohraničných pásiem, 

ktorí na základe služobných smlúv konajú 
prácu v pohraničnom pásme druhej 
Smluvnej Strany v poľnohospodárstve, v 
lesných, živnostenských alebo banských 
závodoch, môžu prekročiť colnú hranicu 
aj po vedľajších cestách, stanovených fi
nančnou (colnou) správou a preniesť bez 
cla a dávok k práci nepostrádateľné ná
radie a náčinie, ďalej získanú mzdu pe
ňažnú alebo naturálnu (deputát) s výhra
dou práva odvolania v ľubovoľnej dobe. 
Tejto úľavy sú účastní len vtedy, keď sa 
vracajú pravidelne do svojho bydliska naj
neskoršie 6. deň po svojom príchode na 
pracovné miesto a keď zachovajú na také 
prípady vydané predpisy k zaisteniu colné
ho dôchodku a iných verejných dávok.

F) Naturálna mzda môže byť prepra
vená vždy len po colných cestách.

(’) Rovnako sa môžu prepravovať bez 
cla a dávok cez hranicu jedlá, pripravova
né pre týchto robotníkov v ich bydlisku.

Článok 23.
(') Lekári, zverolekári a diplomované 

porodné asislentky, trvale bývajúci v po-

22. cikk.
(*)  Azok a határkeríileti lakósok, akik 

szolgálati szerzôdések alapján a másik 
Szerzôdô Fél határkeríiletében mezôgaz
dasági, erdészeti, ipari vagy bányaíizemek- 
nél végeznek munkát, a vámhatárt a pénz- 
íigyi (vám) hatóságok által megálapitott 
mellékutakon is átléphetik és vám- és más 
kôztartozás alól mentesen vihetik át a ha
táron a munká;uk végzéséhez nélkiilôzhe- 
tetlen eszkôzeiket és szerszámaikat, to
vábbá készpénzben és természetben (ter- 
mészetbeni járandóság) kapott keresetíi- 
ket a tetszésszerintí idôben gyakorolható 
visszavonás jogának fenntartása mellett. 
Ezekben a kedvezményekben azonban 
csak akkor részesiilnek, ha a munkahe- 
lyiikre tôrtént megérkezésiiket kôvetôleg 
legkésôbb a hatodik napon rendszeresen 
visszatémek lakóhelyiikre, és a vám- és 
más kôztartozások biztosítása érdekében 
ilyen esetekre vonatkozó rendelkezéseket 
betartják.

(’) A természetbeni járandóságok min- 
denkor csakis vámúton szállíthatók át.

(3) Az említett munkások részére lak- 
helyükön elkészített ételek ugyancsak 
vám- és más kôztartozás alól mentesen 
hozhatók át a határon.

23. c i k k.
(*)  A határkeriiletekben állandóan Ja

ko és ott hivatásuk gyakorlására jogosult 
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hraničnom pásme a oprávnení vykonávať 
tam svoje povolanie, môžu svoje povola
nie vykonávať tiež v pohraničnom pásme 
druhej Smluvnej Strany pri zachovaní 
predpisov tam platných. Za tým cieľom 
môžu prekročiť hranicu a prenášať so 
sebou bez cla a dávok lekárske nástroje a 
pôrodnícke potreby ako i iný zdravotníc
ky materiál a liečivá, oboje posledne me
nované však len v množstve potrebnom 
pre prvú pomoc. Ak majú záznamný list, 
môžu pri výkone svojho povolania prestu
povať hranicu tiež na jazdných a motoro
vých kolách a automobiloch bez toho, že 
by sa museli pri každej príležitosti dosta
viť k colnému úradu. Hranicu môžu prestú
piť i po vedľajších cestách bez akéhokoľ
vek časového obmedzenia. Podrobné pred
pisy o úľavách stanovia colné správy 
Smluvných Strán vzájomnou dohodou.

Vydávať lieky zo zásob liekov so 
sebou prinesených je dovolené len v prí
pade neodkladnej krajnej potreby.

(’) Ochranné očkovanie je dovolené len 
v rámci platných predpisov.

(4) Smluvné Strany oznámia si vzájom
ne u nich platné predpisy o horevypočíta- 
ných zdravotníckych službách, aby o nich 
infromovaly do úvahy prichádzajúce orgá
ny zdravotnej služby. Vymenia si taktiež 
soznam lekárov, zverolekárov a diplomo
vaných pôrodných asistentiek, oprávne
ných vykonávať svoje povolanie v pohra
ničnom pásme a oznámia si vzájomne zme
ny v týchto soznamoch.

(“) Tieto ustanovenia majú povahu do
časného ujednania. Miesto týchto nastúpia 
predpisy, stanovené novou dohodou, ktorá 
sa má uzavrieť a ktorej predmetom bude 
usporiadanie otázky ako môžu vykonávať 
orgány zdravotnej služby svoje povolanie 
v pohraničnom pásme.

Článok 24.
C) Hasiči, banskí strážcovia a záchran

ci, ktorí prestupujú hranicu v prípadoch 
uvedených v článku 10., môžu so sebou 
brať bez cla a iných verejných dávok 
predmety, potrebné k výkonu svojej úlo
hy s podmienkou, že ich zasa dopravia 
zpäť a že túto zpätnú dopravu oznámia 
pohraničným strážnym orgánom Smluv
ných Strán.

orvosok, állatorvosok és okleveles sziilész- 
nôk a másik Szerzôdô Fél határkeriileté- 
ben is folytathatják hivatásukat az ott ér- 
vényben levô rendelkezések betartásának 
kôtelezettsége mellett. E célból a határt 
átléphetik, és vám- és más kôztartozás 
alól mentesen vihetik magukkal orvosi 
múszereiket, a sziiléshez sziikséges anya- 
got, úgyszintén egyéb egészségíigyi anya- 
gokat és gyógyszereket, ezt a két utóbbit 
azonban csak az elsô segély nyujtásához 
sziikséges mennyiségben. Hivatásuk gya- 
korlása céljából kerékpáron, motorkerék- 
páron és személygépkocsin is átléphetik 
a határt, anélkiil, hogy mihden alkalommal 
a vámhivataloknál jelentkezniôk kellene, 
amennyiben elôjegyzési jegy birtokában 
vannak. A határt mellékutakon is minden 
idôbeli korlátozás nélkiil léphetik át. A 
kônnyítésekre vonatkozó részletes rendel- 
kezéseket a Szerzôdô Felek vámigazgatási 
közös megegyezéssel fogják megállapítani.

f) A magukkal vití gyógyszerkészlet- 
bôl orvosságot csak halasztást nem túrô 
végsziikség esetén szabad kiszolgáltatni.

(’). A védoltás csupán az érvényben 
levô vonatkozó rendelkezések keretein 
belgii van megengedve.

(«) A Szerzôdô Felek a tekintetbe jôvô 
egészségiigyi szolgálat közegeinek tájékoz- 
tatása céljából kölcsönösen közölni fogják 
egymással a fent felsorolt egészségiigyi 
szolgálatok tekintetében náluk érvényben 
lévô rendelkezéseket. Úgyszintén ki fogják 
cserélni egymás között a határteriiletben 
gyakorlatra jogosult orvosok, állatorvosok 
és okleveles sziilésznôk névjegyzékét, és 
kölcsönönsen értesíteni fogják egymást 
ezen névjegyzékek változásairól.

(°) Ezek a rendelkezések ideiglenes 
megállapodás jellegével bírnak. Helyiikbe 
kiilön kôtendô egyezményben megálapí- 
tandó rendelkezések fognak lépni, amely 
egyezménynek tárgya annak szabályozása 
lesz, hogy az egészségiigyi szolgálat kôze- 
gei hivatásukat a határkeriiletben miként 
gyakorolhaiják,

24. c i k k.
(') Tíizoltók, bányaôrôk és mentôk akik 

a 10. cikkben jelzett esetekben lépik át a 
határt, vám- és más kôztartozás alól 
mentesen hozhatják át a feladatuk elvég- 
zésére sziikséges tárgyakat, feltéve, hogy 
azokat vissza viszik, és azok visszavitelé- 
rôl a Szerzôdô Felek határôrizeti szerveit 
értesítik.
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Článok 25.
(') Dovozné a vývozné zákazy, vzniklé 

z hospodárskych pomerov, nevzfahujú sa 
zpravidla na styk dovolený podľa prísluš
ných ustanovení tejto dohody.

p) Smluvné Strany vyhradzujú si však 
právo podrobiť horespomenutý styk do
zoru zodpovedajúcim spôsobom.

(’) Predmety dennej potreby, viazané 
inak na dovozné a vývozné povolenie mô
žu sa dovážať a vyvážať v malých množ
stvách bez zvláštneho povolenia, ak mož
no z povahy spomenutého tovaru a z pome
rov obyvateľa pohraničného pásma pred
pokladať, že tieto veci sú zrejme určené 
pre vlastnú potrebu a nie pre obchod.

(') Colné úrady majú pokračovať ohľa
duplne pri posudzovaní množstva.

III.
Všeobecné ustanovenia.

Článok 26.
(’) Touto dohodou nedotknuté všeobec

ne platné ustanovenia oboch štátov 
o premávke, o slobode pobytu, o ochrane 
meny a obehu platidiel, ako i o výrobe 
istých tovarov sú platné tiež pre pohranič
ný styk.

(2) Smluvné Strany sa zaväzujú urobiť 
opatrenie, aby v duchu tejto dohody po
skytly úľavy v pohraničnom styku, pokiaľ 
sa jedná o ustanovenia o ochrane meny 
a obehu platidiel.

(3) Obyvatelia pohraničného pásma jed
ného štátu preto, že hospodária aj na jed
notlivých čiastkach svojho majetku, nachá
dzajúcich sa na území druhého štátu nie sú 
povinní k naturálnym plneniam v prospech 
tohto druhého štátu.

Článok 27.
P) Príslušné úrady Smluvných Strán 

môžu po dohode priznať zvláštne osobné 
alebo hospodárske úľavy, ktoré by sa azda 
ukázaly pre pohraničné pásma výhodnými 
alebo potrebnými,

článok 28.
f1) Úľavami, povolenými v pohranič

nom styku nie je dotknuté v nijakom ohľa-

25. c i k k.
(*)  A gazdasági helyzetbôl eredô beho- 

zatali és kiviteli tilalmak a jeleň egyez
mény vonatkozó rendelkezéseivel engedé- 
lyezett forgalomban általában nem alkal- 
mazhatók.

(’) A Szerzôdô Felek azonban fenntart- 
ják maguknak a jogot arra, hogy a fent- 
említett forgalmat megfelelô módon ellen- 
ôrizhessék.

(’) Kiilôn engedély nélkiil kis mennyi- 
ségben behozhatók és kivihetôk oly min- 
dennapi szíikségleti tárgyak, melyeknek 
behozalata vagy kivitele egyébként enge- 
délyhez van kotve, ha a szóbanlevô áru 
nemébôl és a határkeriiletbeli lakós viszo- 
nyai alapján itélve feltehetô, hogy ezek a 
tárgyak nyilvánvalóan személyes haszná- 
latra, nem pedig kereskedelem céljaira 
vannak szánva.

(4) A mennyiségek becslésénél a határ- 
menti vámhivataloknak méltányosan kell 
eljárniok.

III.
Altalános rendelkezések.

26. cikk.
P) A két államban a forgalomra és a 

tartózkodási szabadságra, a pénz védel- 
mére és a fizetésí eszkôzôk forgalmára, 
nemkülönben bizonyos áruk termelésére 
vonatkozólag fennálló, a jeleň Egyezmény- 
nyel nem érintett általános rendelkezések, 
a határforgalomra nézve is érvényesek.

p) A Szerzôdô Felek kôtelezik magu- 
kat arra, hogy a jeleň Egyezmény szelle- 
mének megfelelôen a határforgalomban a 
pénz védelmére és a fizetési eszkôzôk for
galmára vonatkozó rendelkezések tekinte- 
tében kônnyítéseket fognak engedélyezni.

(*)  Az egyik állam határkeriiletbeli la
kósai azért, merl a másik állam teriiletén 
fekvô egyes birtokrészeiken is gazdálkod- 
nak, az utóbbi állam javára természetbeni 
szolgáltatásokra nem kôtelezhetôk.

27. cikk.
(*)  A Szerzôdô Felek illetékes hatósá- 

gai egyetértôen a határkeriiletekre nézve 
elônyôsnek és sziikségesnek mutatkozó 
kiilônleges személyi vagy gazdasági kôny- 
nyítéseket engedélyezhetnek.

28. c i k k.
(‘J A határforgalomban engedélyezett 

kônnyítések semmi tekintetben sem érint- 
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de právo vlád Smluvných Strán urobif po
trebná opatrenia zo zdravotníckych, vete
rinárnych alebo podobných dôvodov, ako 
napríklad na ochranu rastlín a z phyto- 
pathologických dôvodov.

Článok 29.
(’) Táto dohoda' bude ratifikovaná čo 

možno najskôr. Ratifikačné listiny budú 
vymenené v Budapešti. Dohoda nadobud
ne platnosti 30. dňa po výmene listín. 
V páde výpovede Dohody jednou Smluv- 
nou Stranou stráca táto platnosf uplynu
tím 6 mesiacov od oznámenia výpovede 
druhej Smluvnej Strane.

Dané v Bratislave, dňa 13. marca 1940, 
v rovnako hodnoverných pôvodninách slo
venského a maďarského znenia.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísali 
túto dohodu a pripojili k nej svoje pečate.

Polyák v. r.
Nickl v. r.

Záverečný protokol.
K článku 4.

Ustanovenia uvedené v prvom odseku 
v bode a) a b) sa vzťahujú do 31. decem
bra 1941 tiež na nájomcov a to takých, 
ktorí pred nadobudnutím platnosti tejto 
Dohody získali nájomné právo na také 
poľné a lesné nehnuteľnosti, alebo tová
renské a banské závody, ktoré spadajú 
pod ustanovenia tejto Dohody,

K (') odseku článku 6.
(’) Orgány, oprávnené vyhotovovať prí

ležitostné cestovné listy, popísané v prí
lohe 6, si Smluvné Strany vzájomne ozná
mia.

K článku 15. a 17.
Colné oslobodenie pohonných hmôt sa 

vzfahuje len na to množstvo, ktoré sa na
chádza v nádržiach, ktoré sú s motorom 
bezprostredne spojené.

K článku 17.
(') Je shoda v tom smere, že pod ozna

čením hospodárske výrobky nemožno roz- 
umeí tabakové listy. 

hétik a Szerzôdô Felek kormányainak azt 
a joŕát, hogy ember- vagy állategészség- 
iigyi, vagy ehhez hasonló, min t például nô- 
vényvédelmi és nôvényegészségiigyi okok- 
ból sziikséges intézkedáseket tegyenek.

29. cikk.
(‘1 A jeleň Egyezmény a lehetôséghez 

képesi mielôb meg fog erôsítteni. A meg- 
erôsítô okiratok Budapesten fognak kicse- 
réltetni. Az Egyezmény az okiratok kicse- 
rélését kôvetô harmincadiknapon lép élet- 
be. Az egyik Szerzôdôfél által tôrtént 
felmondás esetén az Egyezmény a felmon- 
dásnak a másik Szerzôdô Féllel való kôz- 
lését követö hat hónap mulva veszi hatá- 
lyát.

Kelt Pozsonyban, 1940 évi március hó 
13-án, egyaránt hiteles magyar és szlovák 
nyelvfi példányban.

Minek hiteléíil a Meghatalmazottak a 
jeleň Egyezményt aláírták és pecsétjíikkel 
ellátták.

Nickel, s. k.
Polyák, s. k.

Zárój'egyzôkônyv.
4. c i k k h e z.

Az (*)  bekezdés a) és b) pontjában fog- 
lalt rendelkezések nyernek alkalmazást 
1941. XII. 31.-ig azokra a bérlôkre is, akik 
a jeleň Egyezmény rendelkezései alá esô 
mezô- vagy erdôgazdaságí ingatlanra, vagy 
gyár- illetve bányaíizemre a jeleň Egyez
mény életbe lépte elôtt bérleti jogot sze- 
reztek.

6. c i k k (*)  bekezdéshez.
(’) A 6. számú fiiggelékbe leírt Alkalmi 

útilap kiáílitásával felhatalmazott szerve- 
ket a két Szerzôdô Fél kölcsönösen közöl
ni fogja egymással.

15. és 17. c i k k h e z.
Az íizemanyag vámmentessége csak 

azokra a mennyiségekre vonatkozik, ame
lyek a motorral kôzvetlen kapcsolatban 
álló tartályokban találhatók.

17, c i k k h e z.
C) Egyetértés áll fenn arra nézve, hogy 

a mezôgazdasági termények kifejezés alatt 
dohánylevelek nem értendôk.
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(°) Ustanovenia článku 17. nebudú po
užité na pozemky, získané (kúpou, náj
mom, darovaním, výmenou atď.) po 4. aprí
li 1939. V tom prípade, ak nejaký poľno
hospodársky majetok [článok 17, odsek (') 
a (")] po tomto termíne sa rozšíril o plochu, 
ktorá i leží v pohraničnom pásme druhej 
Smluvnej Strany výhody, uvedené v tomto 
článku nebudú sa vzťahovať na novonado- 
budnuté pozemky ani vtedy, ak tieto patri
ly pred 4. aprílom 1939 k takým majetko
vým čiastkam poľnohospodárskeho podni
ku, o ktorom platia ustanovenia článku 17. 
[odsek (') a (=)].

(3) Avšak obmedzenia, uvedené v pred
chádzajúcom odstavci nebudú aplikované 
na také pozemky, ktoré získaly potomci 
dedictvom alebo boly získané dohodou o 
deľbe v predpoklade, že ide o také po
zemky, ktoré pred 4. aprílom 1939 tvorily 
vlastníctvo zosnulého (v prípade dedictva), 
alebo spoluvlastníka (v prípade dohody o 
deľbe).

K odseku p) článku 26.
(’) Zisťuje sa, že Smluvné Strany cieľom 

uľahčenia pohraničného styku už urobily 
zvláštne opatrenie ohľadom ochrany meny 
a obehu platobných prostriedkov.

K všeobecným ustanoveniam.
(') Smluvné Strany dohodly sa na tom, 

že cieľom poskytnutia výhod v rámci tejto 
Dohody a cieľom dojednania podrobností, 
vzťahujúcich sa na prevedenie tejto doho
dy ako i cieľom nápravy prípadných opráv
nených sťažnosti obyvateľov pohraničného 
pásma, interesované miestne úrady budú 
konať pohraničné schôdze podľa potreby, 
ktoré svolá prednosta miestne príslušného 
prvostupňového policajného úradu.

(2) Za tým cieľom, aby bolo možné po
zvať (vyslať) aj zástupcov interesovaných 
úradov a orgánov k otázkam, ktoré majú 
byť prejednané, sdeli svolávajúci úrad pro
tiľahlému úradu poradie otázok, ktoré ma
jú byť prerokované (upravené). Tento po 
obdržaní pozvania taktiež oznámi svoláva- 
ciemu úradu otázky, ktoré z jeho strany 
považuje za potrebné, aby boly usporiada
né.

(’) Hraničné schôdze treba konať pravi-

č. 41.

(’) A 17. cikk rendelkezései nem nyer- 
nek alkalmazást az 1939 évi április 4-e 
ulán (vétel, bérbeadás, ajándékozás vagy 
csere stb. útján) megszerzett fôldekre. 
Abban az esetben, ha valamelyik mezó- 
gazdasági birtok (17. cikk (') és (’) bekez- 
dése) ezen idôpont után a másik Szerzôdô 
Fél határkeriiletében fekvô terúlettel gya- 
rapodott, az ezen cikkben megállapított 
kedvezmények az ujonnan megszerzett 
teríilelekre nem nyemek alkalmazást még 
akkor sem, ha ezeíc a fôldek 1939 évi ápri
lis 4-e elôtt oly mezôgazdasági úžera bir- 
tokrészéhez tartoztak, amelyekre vonat- 
kozólag a 17. cik rendelkezései [(') és (’) 
bekezdés] mérvadók.

(3) Mindazonáltal az elôzô bekezdésben 
ľoglaľt korlátozások nem nyernek alkalma- 
zást oly fôldekre, amelyeket az egyenessé- 
gi lemenô rokonok ôrôkség vagy osztályos 
egyesség útján szereztek meg feltéve, hogy 
olyan fôldekrôl van szó amelyek már 1939 
évi április 4.-e elôtt akár az elhunytnak 
(ôrôkség esetében) akár pedig az osztályt 
gyakorlónak (osztályos egyeség esetében) 
tulajdonát képezték.

26. cikk (’) b e k e z d é s h e z.
(*)  Megállapítást nyert, hogy a határ- 

forgalom megkônnyítése érdekében a 
Szerzôdô Felek a pénz védelmére és a fi
zetési eszkôzôk forgalomára vonatkozó 
kúlônleges rendelkezéseket már megtet- 
ték.

Az általános rendelkezésekhez.
(') A Szerzôdô Felek megállapodnak 

abban, hogy a jeleň Egyezmény keretében 
nyújtandó kônnyítések és az Egyezmény 
végrehajtásának részleteire vonatkozó 
megegyezés, valamint a határ kerúletek 
lakósainak esetleges jogos panaszai orvos- 
lása céljából a Szerzôdô Felek érdekelt 
helyi hatóságai a terúletileg illetékes elsô- 
fokú rendôrhatóság vezetôjének meghivá- 
sára a szúkséghez képes határszéli ôsszejô- 
veteleket fognak tartani.

(’) Abból a célból, hogy a tárgyalásra 
kerúlô kérdésekhez az érdekelt hatóságok 
és szervek képviselôi is meghívhatók (ki- 
rendelhetôk) legyenek, az ôsszehivó ható
ság kôzli az átellenes hatósággal a tárgya
lásra (rendezésre) kerúlô kérdések tárgy- 
sorozatát. Utóbbi a meghívás vétele ulán 
a magarészérôl rendezésre váró kérdése- 
ket ugyancsak kôzli a ôsszehivó hatóság
gal.

(3) Határkôzi ôsszejôveteleket rendsze- 
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deine v trojmesačných obdobiach, po
dľa možnosti striedavé raz na pozvanie 
domáceho, druhý raz protiľahlého úradu. 
Ak toho vyžaduje potreba usporiadania 
nejakej neodkladnej otázky, možno zadr
žať mimoriadnu pohraničnú schôdzu.

(') Hraničná schôdza môže odpadnúť, 
ak žiadna zo strán nenadhodila otázku, 
ktorú treba riešiť. O tom však treba vy
rozumel protiľahlý úrad.

(') Miesto a presnú dobu schôdze, deň 
a hodinu stanoví prednosta svolávajúceho 
úradu a sdeli ho písomne vedúcemu proti
ľahlého úradu, ktorý písomne potvrdí prí
jem pozvania. Ak v stanovený termín ve
dúci úradu pre nejakú neokladnú záleži
tosť je hatený dostaviť sa a nemohol by 
sa dať zastúpiť dostatočne informovaným 
zástupcom, oznámi to aspoň 15 dní pred 
termínom schôdze svolávajúcemu úradu a 
požiada o stanovenie nového termínu.

(°) Schôdzu treba odbaviť podľa mož
nosti na samej hranici alebo v jej bezpro
strednej blízkosti ležiacej obci a len v pá
de nedostatku vhodnej miestnosti možno 
ju svolať do vzdialenejšej obce alebo me
sta.

(’) Osoby, ktoré sa majú zúčastniť schô
dze, v každom prípade nech sú opatrené 
zodpovedným písomným osvedčením (ces
tovný rozkaz, vysielajúci rozkaz, príkaz 
atd.). Tieto slúžia pri prekročení hraníc za 
preukaz a oprávňujú zdržovať sa v deň 
schôdze na území protiľahlého pohranič
ného pásma.

(‘) O otázkach, prejednávaných na 
schôdzi, je treba spísať zápisnicu vo dvoch 
exemplároch v slovenskom a maďarskom 
jazyku a jeden jej exemplár odovzdať ve
dúcemu slovenskej, druhý vedúcemu ma
ďarskej komisie. Zápisnicu podpíšu účast
níci schôdze.

(') Otázky, ktorých usporiadanie bolo 
vzájomne dohodnuté, možno hneď pre
viesť.

(10) Do kompetencie hraničných schô
dzi nepatrí zavedenie takých pravidiel, 
ktoré pozmeňujú ustanovenia tejto Doho
dy, alebo nie sú v súlade s ich duchom.

(") Okrem toho Smluvné Strany sa 
dohodly, že cieľom rýchleho vybavenia 
jednotlivých záležitosti vedúci pohranič
ných strážnych orgánov dajú sa do bezpro
stredného a neodkladného styku.

rint háromhavonkint kell tartani. Lehetô- 
leg felváltva egyszer a honí, máskor pedig 
az átellenes hatóság meghívására. Ha va- 
lamely halasztást nemtiirôkérdés rendezé- 
se azt sziikségessé teszi, soronkívíili határ
kôzi ôsszejôvetelt is lehet tartani.

C) A határkôzi összejövetel elmarad- 
hat ha egyik részrôl sem jelentenek be 
rendezésre szoruló kérdést. Erról azonban 
az átellenes hatóságot értesíteni kell,

H Az ôsszejóvetelek helyét és pontos 
idejét (nap és óra) ôsszehívó hatóság ve- 
zetôje állapítja meg és írásban kôzli az át
ellenes hatóság vezetôjével, aki a meghí- 
vás vételét irásban elismeri. Amenyiben a 
kitüzött hatámapon valamely halasztha- 
tatlan iigy miatt a hatóság vezetôje a meg- 
jelenésben akadályozva lenne és megfele- 
lôen tájékozott helyettes sem volna kiren- 
delhetö, azt az összejövetel elôtt legalább 
15-nappal kôzli az ôsszehívó hatósággal és 
új határnap kitúzését kéri.

(°) Az ôsszejôveteleket lehetôleg a ha- 
tárvonalon vagy annak kôzelében fekvó 
helyiségben kell tartani és csak megfelelô 
helyiség hiányában lehet azt a határtól tá- 
volabb fekvó kôzségbe vagy városba ki- 
túzni.

(’) Az ôsszejôvetelen résztvevó szemé- 
lyeket minden alkalommal megfeleló irás- 
beli igazalással (nyilt paranes, kikíildetési 
rendelet, rendelvény stb.) kell ellátni. 
Ezek a határátlépés alkalmával igazolásul 
szolgálnak és az összejövetel napján az át
ellenes határkeríilet teriiletén való tartóz- 
kodásra jogositanak.

(s) Az ôsszejôvetelen tárgyalt kérdé- 
sekrôl magyar és szlovák nyelvü jegyzô- 
kônyvet kell két példányban felvenni és 
annak egyik példányát a magyar, másik 
példányát a szolvák bizottság vezetôjének 
átadni. A jegyzôkônyvet az ôsszejôvetelen 
megjelentek aláírásukkal látják et.

(D) Azok a kérdések, amelyek rendezé- 
sére kôlcsônôs megegyezés jôtt létre, azon- 
nal végrehajthatók.

(10) A határkôzi ôsszejóvetelek hatás- 
kôrébe nem tartozik oly rendszabályok 
életbeléptetése, amelyek a jeleň Egyez
mény rendelkezéseit megváltoztatják vagy 
azok szellemével ôssze nem egyeztethetôk.

(**)  Ezenkíviil a Szerzôdô Felek meg- 
állapodnak abban is, hogy egyes íigyek 
gyors elintézése céljából a határôrizeti 
szervek vezetôí a határon kôzvetlen is ha- 
ladéktalan érintkezést fognak felvenni.
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1. számú liiggelék.
A.

A Szlovák Kôztársasággal 
határos magyar határkeríilet 

helységjegyzéke.
I. Moson megye:

1. Magyaróvári járás: Bezenye, Duna- 
csun, Dunakiliti, Horváthjáríalu, Oroszvár, 
Rajka.

II. Komárom megye:
1. Somorjai járás: Alsójányok, Bácsfa, 

Béke, Bélvata, Búcsúháza, Bústelek, Csal- 
lókôztárnok, Csenke, Csölösztö Csukár- 
paka, Csütörtök, Doborgaz, Éberhárd, Fel- 
sôjányok, .Fél, Gútor, Keszôlcés, Királyfia, 
Kislég, Kismadarász, Kismagyar, Kispaka, 
Macháza, Nagylég, Nagymagyar, Nagy- 
paka, Nagyszarva, Nemesgomba, Olgya, 
Pozsonycsákány, Somorja, Szász, Szemet, 
Tejfalu, Tonkháza, Üszor, Vajasvata, Vôk.

III. Nyitra és Pozsony megye:
1. Galántai járás: Alsószeli, Dunajános- 

háza, Dunaujfalu, Dunatorony, Dunasáp, 
Egyházfa, Feketenyék, Felsöszeli, Galánta, 
Hegy, Hegysúr, Hidaskürt, Hódi, Jóka, 
Királyfa, Kismacséd, Magyarbél, Magyar- 
diószeg, Nagyborsa, Nagyfôdémes, Nagy
mácséd, Nemeskajal, Nemeskosút, Nemes
nebojsza, Németbél, Németdiószeg, Pap- 
körmösd, Pozsonyboldogfa, Pénteksúr, 
Réte, Szene, Taksonyfalva, Tosnyárasd, 
Ujhelyjóka, Vága, Vízkelet, Zone.

2. Érsekujvári járás: Alsójattó, Alsó- 
szôllôsd, Csornok, Deges, Egyháznagyszeg, 
Felsöszöllös, Gyarak, Kismánya, Kisvárad, 
Komját, Nagycétény, Nagysurány, Nemes- 
pann, Nyitrakískér, Nyitranagykér, Nyitra- 
malomszeg, Özdöge, Szentmihályúr, Tar- 
doskedd, Tótmegyer, Zsitvafôdémes.

3. Vágsellyei járás: Deáki, Magyarsók, 
Pered, Szelöce, Tornóc, Vághosszúfalu, 
Vágkirályfa, Vágsellye, Vágvecse, Zsigárd.

IV. Bars és Hont megye:
1. Verebélyi járás: Aha, Alsógyôrôd, 

Csiffár, Eny, Felsôgyôrôd, Kálász, Kisgyé- 
kényes, Lôle, Mellek, Mohi, Nagyhind, 
Nagymánya, Nemesdicske, Tajnasári, Tild, 
Töhöl, Verebéiy, Zsitvagyarmat, Zsitva
mártonfalva.

Lévai járás: Alsófegyvernek, Alsóvá- 
rad, Alsószecse, Bajka, Bori, Csánk, Fel- 
sôfegyvernek, Felsôpél, Felsôszecse, Felsó- 
várad, Garamlök, Garammikola, Garam-

Príloha 1.
A.

Miestopis obcí 
pohraničného pásma hraničiacich 

so Slovenskou republikou.
I. Moson megye:
1. Magyaróvári járás: Bezenye, Duna- 

csun, Dunakiliti, Horváthjáríalu, Oroszvár, 
Rajka.

II. Komárom megye:
1. Somorjai járás: Alsójányok, Bácsfa, 

Béke, Bélvata, Bucsuháza, Buštelék, Csal- 
lókôztárnok, Csenke, Csölösztö, Csukárpa- 
ka, Csütörtök, Doborgaz, Éberhárd, Felsô- 
jányok, Fél, Gutor, Keszôlcés, Királyfia, 
Kislég, Kismadarász, Kismagyar, Kispaka, 
Macháza, Nagylég, Nagymagyar, Nagypa- 
kat Nagyszarva, NémesgombaJ Olgya, Po- 
zsonycsákány, Somorja, Szász, Szemet, 
Tejfalu, Tonkháza, Uszor, Vajasvata, Vok.

III. Nyitra és Pozsony megye:
1. Galántai járás: Alsószeli, Dunajá- 

nosháza, Dunaujfalu, Dunatorony, Duna- 
sáp, Egyházfa, Feketenyék, Felsöszeli, Ga- 
lánta, Hegy, Hegysur, Hidaskürt, Hódi, Jó- 
ka, Királyfa, Kismacséd, Magyarbél, Ma- 
gyardiószeg, Nagyborsa, Nagyfôdémes, 
Nagymácséd, Nemeskajal, Nemeskosut, 
Nemesnebojsza, Németbél, Németdiószeg, 
Papkörmözsd, Pozsonyboldogfa, Pénteksur, 
Réte, Szene, Taksonyfalva, Tósnyárasd, 
Ujhelyjóka, Vága, Vizkelet, Zone.

2. Érsekujvári járás: Alsójattó, Alsó- 
szôllôs, Csornok, Deges, Egyháznagyszeg, 
Felsöszöllös, Gyarak, Kismánya, Kisvárad, 
Komját, Nagycétény, Nagysurány, Nemes- 
pann, Nyitrakískér, Nyitranagykér, Nyitra- 
malomszeg, özdöge, Szentmíhályur, Tar- 
doskedd, Tótmegyer, Zsitvafôdémes.

3. Vágsellyei járás: Deáki, Magyarsók, 
Pered, Szelöce, Tornóc, Vághosszúfalu, 
Vágkirályfa, Vágsellye, Vágvecse, Zsigárd.

IV. Bars és Hont megye:
1. Verebélyí járás: Aha, AJsógyôrôd, 

Csiffár, Ény, Felsôgyôrôd, Kálasz, Kisgyé- 
kényes, Lüle, Mellek, Mohi, Nagyhind, 
Nagymánya, Nemesdicske, Tajnasári, Tild, 
Töhöl, Vajk, Verebéiy, Szitvagyarmat, 
Zsitvamártonfalva.

2. Lévai járás: Alsófegyvernek, Alsóvá- 
rad, Alsószecse, Bajka, Borí, Csánk, Fel- 
sôfegyvernek, Felsôpél, Felscszeícse, Fel- 
sôvérad, Garamlök, Garammikola, Garam-
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szentgyörgy, Hontiüzesgyannat, Hont- 
kiskér, Hontvarsány, Kiskálna, Kiskosz- 
mály, Kisôvár, Kispeszek, Kissárô, Le
va, Marosfalva, Nagypeszek, Nagykálna, 
Nagyod, Nagysárô, Nemesoroszi, Szodô, 
Tergenye, Tore, Ujbars, Vámosladány, 
Zsemlér.

3. Ipolysági járás: Alsószemeréd, De- 
ménd, Egeg, Felsôszemeréd, Felsôtur, 
Gyerk, Gyiirki, Hévmagyarád, Horváti, 
Inam, Ipolybalog, Ipolyícdémes, Ipolyhid- 
vég, Ipolynagyfalu, Ipolynyék, Ipolyság, 
Ipolyszécsényke, Ipolyvece, Ipolyvisk, Kis- 
tur, Kistompa, Kökeszi, Kôzéptur, Kelenye, 
Palást, Pereszlény, Sirak, Szalatnya, 
Százd, Szelény, Szete, Terbegec, Tesmag.

V. Nógrád megye:
1. Balassagyarmati járás: Apátujfalu, 

Balassagyarmat, Bátorfalu, Csáb, Dacsô- 
keszi, Erdömeg, Erdôszelestény, Hugyag, 
Ipolyharaszti, Ipolykér, Ipolyvarbó, Kis- 
csalomja, Kóvár, Leszenye, Lukanénye, 
Nagycsalomja, Óvár, Ôrhalom, Patvarc, 
Szécsénykovácsi, Zsély.

2. Szécsényi járás: Bencúrfalva, Bussa, 
Csalár, Egyházasgerge, Endrefalva, Felsó- 
zelló, Galábocs, Ipolytamóc, Litke, Lu- 
dány, Mihálygerge, Nógrádszakál, Piliny, 
Rárósmulyad, Szécsénybalászi, Szécsény- 
felfalu, Szécsény, Zobor.

3. Losoncijárás: Bolgárom, Bolyk, Bo- 
zita, Fiilekkelecsény, Fiilekkovácsi, Fiilek- 
sávoly, Gács, Ipolynyitra, Ipolygalsa, Jel- 
sôc, Kalonda, Kismulyad, Kétkeresztúr, 
Losoncapátfalva, Losonc, Miksi, Nagyda- 
róc, Panyidaróc, Perse, Pine, Rapp, Ter- 
beléd, Törincs, Vilke.

VI. Gômôr és Kishont megye:
1. Rimaszombati járás: Alsóbalog, Al- 

sópokorágy, Bakti, Balogtamási. Bátka, 
Bellény, Duša, Felsôbalog, Guszona, Já- 
nosi, Kisgömöri, Magyarhegymeg, Mezô- 
telkes, Osgyán, Pádár, Perjése, Rakottyás, 
Rimapálfalva, Rimatamásfalva, Rimaszom- 
bat, Szutor, Uzapanyit, Várgede, Zeherje. 
■ 2. Tomaljai járás: Alsófalu, Alsókálo- 
sa, Alsôvály, Deresk, Felsôfalu, Felsókálo- 
sa, Felsôrás, Felsôvály, Gômôrmihályfal- 
va, Harkács, Kisgergelyfalva, Kisvisnyó, 
Lckenye Lévárt, Lôkôs, Meliete. Otrokocs, 
Ôzôrény, Pelôcardó, Sánkfalva Szkáros, 
Zsór.

3. Rozsnyói járás: Andrási, Barka, Ber- 
zéte, Berzétekôrôs, Csucsom, Demo, Gô- 
môinánás, Gice, Hárskut, Jólész, Jolsva, 
Jülsvatapolca Kiskovácsvágása, Kisperlász, 
Krasznahorkaváralja, Kuntapolca, I.ice, 

szentgyörgy, Hontfüzesgyarmat, Hontkis- 
kér, Hontvarsány, Kiskálna, Kiskoszmály, 
Kisôvár, Kispeszek, Kissárô, Léva, Maros
falva, Nagypeszek, Nagykálna, Nagyod, 
Nagysárô, Nemesoroszi, Szodô, Tergenye, 
Tôre, Ujbars, Vámosladány, Zsemlér.

3. Ipolysági járás: Alsószemeréd, De- 
ménd, Egeg, Felsôszemeréd, Felsôtur, 
Gyerk, Gyiirki, Hévmagyarád, Horváti, 
Inám, Ipolybalog, Ipolyíôdémes, Ipolyhid- 
vég, Ipolynagyfalu, Ipolynyék, Ipolyság, 
Ipolyszécsényke, Ipolyvece, Ipolyvisk, Kis- 
tur, Kistompa, Kökeszi, Kôzéptur, Kele
nye, Palást, Pereszlény, Sirak, Szalatnya, 
Százd, Szelény, Szete, Terbegec, Tesmag.

V. Nógrád megye:
1. Balasagyarmati járás: Apátujfalu, 

Balassagyarmat, Bátorfalu, Csáb, Dacsóke- 
szi, Erdömog, Erdôszelestény, Hunyag, 
Ipolyharaszti, Ipolykér, Ipolykeszi, Ipoly- 
varbó, Kiscsalomja, Kóvár, Leszenye, Lu
kanénye, Nagycsalomja, Óvár, ôrhalom, 
Patvarc, Szécsénykovácsi, Zsély.

2. Szécsényi járás: Bencúrfalva, Bussa, 
Csalár, Egyházasgerge, Endrefalva, Felsô- 
zellé, Galábocs, Ipolytamóc, Litke, Lu- 
dány, Mihálygerge, Nógrádszakál, Piliny, 
Rárósmulyad, Szécsényhalászi, Szécsény- 
felfalu, Zobor, Szécsény.

3. Losonci járás: Bolgárom, Bolyk, Bo- 
zita, Fiilekkelecsény, Fiilekkováosi, Fiilek- 
sávoly, Gács, Ipolynyitra, Ipolygalsa, Jel- 
sôc, Kalonda, Kismulyad, Kétkeresztúr, 
Losoncapátfalva, Losonc, Miksi, Nagydaróc, 
Perse, Pinč, Rapp, Terbeléd, Ťôrincs, Vil
ke, Panyidaróc.

VI. Gömör és Kishont megye:
1. Rimaszombati járás: Alsóbalog, Alsó- 

pokorágy, Bakti, Balogtamási, Bátka, Bel
lény, Duša, Felsôbalog, Guszona, Jánosi, 
Kisgömöri, Magyarhegymeg, Mezôtelkes, 
Osgyán, Pádár, Perjése, Rakottyás, Rima
pálfalva, Rimatamásfalva, Rimaszombat, 
Szútor, Uzapanyit, Várgede, Zeherje.

2. Tornaljai járás: Alsófalu, Alsókálosa, 
Alsôvály, Deresk, Flesôfalu, Felsôkálosa, 
Felsôrás, Felsôvály, Gômôrmihályfalva, 
Harkács, Kisgergelyfalva, Kisvisnyó, Leke- 
nye, Lévárt, Lökös, Melléte, Otrokocs, ôzô
rény, Pelôcardó, Sankfalva, Szkáros, Zsór.

3. Rozsnyói járás: Andrási, Barka, Ber- 
zéte, Berzétekôrôs, Csúcsom, Demo, Gô- 
môrnánás, Gice, Hárskút, Jólész, Jolsva, 
Jolsvatapolca, Kiskovácsvágása, Kisper
lász, Krasznahorkaváralja, Kuntapolca,
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Ĺucska, Miglészpataka, Mikolesány, Pás- 
kaháza, Pelsôc, Rekenyeujfalu, Rozsnyó, 
Rozsnyórudna, Sajóháza, Siivete, Szalóc, 
Várhosszúrét, Vigtelke.

VII. Abaujtorna megye:
1. Tornai járás: Aj, Ajfalucska, Kört- 

vélyes, Méhész, Szádelô, Szádudvarnok, 
Szádalmás, Torna, Tornagörgö, Tornaujfa- 
lu, Zsarnó.

2. Cserhátencsi járás, székhelye Szepsi: 
Aranyida, Csécs, Debrôd, Ferenctelep- 
Luciabánya (Jászóhoz tartozik), Jászó, Já- 
szómindszent, Jászóujfalu, Jászóváralja, 
Pány, Péder, Ráka, Rudnok, Somodi, Szep
si.

3. Kassai járás: Alsótôkés, Baska, Bár- 
ca, Beszter, Bernátfalva, Buzafalva, Cson- 
tosfalva, Felsôtôkés, Hatkóc, Hernádti- 
hany, Hernádgecse, Hilyó, Idabukoc, Izdo- 
ba, Kassa, Kassaujfalu, Kassamindszent, 
Kavocsán, Koksóbaksa, Lengyelfalva, Misz- 
lóka, Semse, Szentlörincke, Szilvásapáti, 
Zsebes.

4. Fiizér-gônci járás, székhelye Hemád- 
zsadány: Abaujnádasd, Abaujrákos, Alsó- 
esáj, Álsóhutka, Alsókéked, Alsómislye, 
Balogd, Eszkáros, Felsôcsáj, Felsöhutka, 
Felsôkéked, Felsômislye, Filkeháza, Fü- 
zér, Fiizérkajata, Fiizérkomlós, Fuzérrad- 
vány, Garbócbogdány, Györke, Hemád- 
esány, Hemádzsadány, Hollóháza, Kovács- 
vágás, Kisbozsva, Nagybozsva, Nyiri, Ósva, 
Pányok, Pálháza, Pusztafalu, Regeterusz- 
ka.

VIII. Zemplén megye:
1. Sátoraljaujhelyi járás: Alsómihályí, 

Alsóregmec, Bodzásujlak, Biste, Céke, 
Csarnahó, Csörgö, Felsöregmec, Garany, 
Gercsely, Hosszúláz, Imŕeg, Kásó, Kiszte, 
Kisbári, Kistoronya, Kiskázmér, Legenye, 
Magyarsas, Mikóháza, Nagybári, Nagykáz- 
mér, Nagytoronya, Széphalom, Szíirnyeg, 
Vily, Vitany, Zemplén.

2. Királyhelmeci járás: Bodrogszent- 
mária, Boly, Pálfôlde, Rad, Szolnocska, 
Szinyér, Véke, Zétény.

IX. Ung megye:
1. Nagykaposi járás: Abara, Bajánhá- 

za, Bátfa, Bés, Budaháza, Csicser, Dereg- 
nyô, Dobóruiszka, Gálocs, Hegyi, Iske, Kis- 
ráska, Kisszelmenc, Magyarkelecsény, Ma- 
gyarmocsár, Mátyóc, Mészpest, Mokcsa- 
kerész, Nagykapos, Nagyráska, Nagyszel- 
menc, Palágy, Palágykomoróc, Palló, Szj- 
rénfalva, Ungmogyorós, Ungnyarád, Vaj- 
kóc, Vaján, Veskóc.

Lice, Lucska, Miglészpataka, Mikolesány, 
Páskaháza, Pelsôc, Rekenyeujfalu, Rozs- 
nyó, Rozsnyórudna, Sajóháza, Siivete, Sza
lóc, Várhosszúrét, Vigtelke.

Vít. Abaujtorna megye:
1. Tornai járás: Aj, Ajfalucska, Kört- 

vélyes, Méhész, Szádelô, Szádudvarnok, 
Szádalmás, Toma, Tornagörgö, Torna- 
ujfalu, Zsarnó.

2. Cserhát-encsi járás, székhelye Szepsi: 
Aranyida, Csécs, Debrôd, Ferenctelep- 
Luciabánya (Jászóhoz tartozik), Jászó, Já- 
szómindszent, Jászóujfalu, Jászóváralja, 
Pány, Péder, Ráka, Rudnok, Somodi, 
Szepsi.

3. Kassai járás: Alsótôkés, Baska, Bár- 
ca, Beszter, Bernátfalva, Buzafalva, Cson- 
tosfalva, Felsôtôkés, Hatkóc, Hernádtihany, 
Hernádgecse, Hilyó, Idabukóc, Izdoba, 
Kassa, Kassaujfalu, Kassamindszent, Ka
vocsán, Koksóbaska, Lengyelfalva, Miszló- 
ka, Semse, Szentlörincke, Szilvásapáti, 
Zsebes.

4. Fíizér-gônci járás, székhelye Hernád- 
zsadány: Abaujnádasd, Abaujrákos, Alsó- 
esáj, Álsóhutka, Alsókéked, Alsómislye, 
Balogd, Eszkáros, Felsôcsáj, Felsöhutka, 
Felsôkéked, Felsômislye, Filkeháza, Fíi- 
zér, Fiizérkajata, Fiizérkomlós, Fiizérrad- 
vány, Garbócbogdány, Györke, Hemád- 
esány, Hemádzsadány, Hollóháza, Kovács- 
vágás, Kisbozsva, Nagybozyva, Nyiri, Osva, 
Pányok, Pálháza, Pusztafalu Regeteruszka.

VIII. Zemplén megye:
1. Sátoraljaujhelyi járás: Alsómihályi, 

Alsóregmec, Bodzásujlak, Biste, Céke, 
Csarnahó, Csörgö, Felsöregmec, Garany, 
Gercsely, Hosszúláz, Imreg, Kásó, Kiszte, 
Kisbári, Kistomya, Kiskázmér, Legenye, 
Magyarsas, Mikóháza, Nagybári, Nagy- 
kázmér, Nagytornya, Széphalom, Szíirnyeg, 
Vily, Vitány, Zemplén.

2. Királyhelmeci járás: Bodrogszent- • 
mária, Boly, Pálfôlde, Rad, Szolnocska, 
Szinyér, Véke, Zétény.

IX. Ung megye.
1. Nagykaposi járás: Abara, Bajánháza, 

Bátfa, Bés, Budaháza, Csicser, Deregnyô, 
Doboruszka, Gálocs, Hegyi, Iske, Kisráska, 
Kisszelmenc, Magyarkelecsény, Magyar- 
mocsár, Mátyóc, Mészpest, Mokcsakerész, 
Nagykapos, Nagyráska, Nagyszelmenc, Pa
lágy, Palágykomoróc, Palló, Szirénfalva, 
Ungmogyorós, Ungnyárad, Vajkóc, Vaján, 
Veskóc.
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X. Ungi käzigazgatási kirendeltség:
1. Szobránci járás: Alsóbaskóc, Alsó- 

ribnice, Bežo, Bunkóc, Felsôribnice, Hlivis- 
cse, Hornya, Jeszenô, Jeszenôremete, Ki- 
sosztró, Remetevasgyár, Sárospolyánka, 
Sárosremete, Szenteske, Szobránc, Szo- 
bráncííirdô, Szobránckomoró, Tasolya, Tô- 
rôkruszkóc.

2. Nagybereznai járás: Cirókaófalu, 
Kolonica, Osztrozsnica, Szmolnik, Tak- 
csány, Zuella.

X. Ungi kôzigazgafási kirendeltség:
1. Szobránci járás: Alsóbaskóc, Alsó- 

ribnice, Bežo, Bunkóc, Felsôribnice, Hlivis- 
cse, Hornya, Jeszenô, Jeszenôremete, Kis- 
osztró, Remetevasgyár, Sárospolyánka, Sá
rosremete, Szentecske, Szobránc, Szobránc- 
fíirdô, Szobránckomoró, Tasolya, Török- 
ruszkóc.

2. Nagybereznai járás: Cirókaófalu, 
Kolonica, Osztrazsnica, Szmolnik, Tak-

Príloha 1.
B.

Miestopis obcí 
pohraničného pásma 

hraničiaceho s Maďarským 
kráľovstvom.

Okres: Bratislava — vonkov:
Biskupice pri Dunaji, Čeklís, Čela, Ges- 

saja, Horvatský Grob, Ivánka pri Dunaji, 
Sv. Jur, Komárov, Miloslav, Mischdorf, 
Most na Ostrove, Neštich, Schildern, Tart- 
schendorf, Vajnory, Verekne.

Okres: Modra:
Báhoň, Cajla, Čata j, Grinave, Nemec

ky Grob, Slovenský Grob, Hliník (Lim
bách), Igram, Kaplná, Kučišdorf, Modra, 
Pezinok, Šarfia, Malé Šenkvice, Veľké 
Šankvice, Švajnsbach.

Okres Trnava:
Abrahám, Brakoň, Dolný Čepeň, Horný 

Čepeň, Stredný Čepeň, Farkašín, Pustý 
Fedýmeš, Gáň, Gest, Majcichov, Opoj, 
Páld, Sered, Dolnia Streda, Veľké Šúrov- 
ce, Zemianske Šúrovce, Valkašúr, Varašúr, 
Slovenská Nová Ves, Voderady, Cífer, 
Pác.

Okres Hlohovec:
Kepežd, Pata, Sintava, Šoporňa.
Okres Nitra:
Babindol, Branč, Cabaj, Malý Cetín, 

Čalád, Čápor, Čechynce, Lapašské Ďarmo- 
ty, Degeš, Ireg, Ivánka pri Nitre, Hornia 
Kráľová. Dolnie Krškany, Malý Lapáš, 
Veľký Lapáš, Močenok, Dolnie Štitáry, 
Urmín.

Okres Zlaté Moravce:
Balvany, Beladice, Čajkov, Čaradice, 

Malé Hyndice, Choča, Malé Chrašťany,

1. sz. tiiggelék. 
B.

A Magyar királysággal 
határos Szlovák határteriilet 

helységjegyzéke.

1. Okres: Bratislava—vonkov.
Biskupice pri Dunaji, Čeklís, Čela, Pt. 

Gessaya, Horv. Grob, Ivánka pri Dunaji, 
Sv. Jur, Komárov, Miloslavov, Mischdorf, 
Most na Ostrove, Neštich, Schildern, Tart- 
schendorf, Vajnory, Verekne.

2. Okres: Modra.
Báhoň, Cajla, Čataj, Grinave, Nemecký 

Grob, Slov. Grob, Hliník (Linbach), Igram, 
Kaplná, Kučišdorf, Modra, Pezinok, Šarfia, 
Malé Šenkvice, Švajnsbach, Veľké Šenk
vice.

3. Okres: Trnava.
Abrahám, Brakoň, Dolný Čepeň, Horný 

Čepeň, Stredný Čepeň, Farkašín, Pustý 
Fedýmeš, Gáň, Gest, Majcichov, Opoj, 
Páld, Sered, Dolná Streda, Veľké Šúrovce, 
Zemianske Šúrovce, Valtašúr, Varašúr. 
Slov. Nová Ves, Voderady, Cífer, Pác.

4. Okres: Hlohovec.
Kepežd, Pata, Šintava, Šoporňa.

5. Okres: Nitra.
Babindol, Branč, Cabaj, Malý Cetín, 

Čalad, Čápor, Čechyne, Lapašské Óarmoty, 
Degeš, Ireg, Ivánka pri Nitre, Hornia Krá- 
ľová, Dolnie Krškany, Malý Lapáš, Veľký 
Lapáš, Močenok, Dolnie Štitáry, Urmín.

6. Okres: Zlaté Moravce.
Balvány, Beladice, Čajkov, Čaradice, 

Malé Hyndice, Choca, Malé Chrašťany.
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Veľké Chrašfany, Kľačany, Čierne Kľača- 
ny, Hronské Kosihy, Kozárovce, Veľké 
Kozmálovce, Mlyňany, Nemce, Nemčiiíany, 
Neverice, Nevidzany, Opatová, Podlužany, 
Rohožnice, Rybník, Dolnie Slažany, Slep- 
čany, Starý Tekov, Tesary nad Žitavou, 
Tlmoče, Verešvár, Nová Ves nad Žitavou, 
Tekovská Nová Ves, Vieska nad Žitavou, 
Volkovce, Malé Vozokany, Veľké Vozoka- 
ny, Závada.

Okres Banská Štiavnica:
Bátovce, Dolnie Brhlovce, Homie Brh- 

lovce, Drienice, Hurša, Jalakšová, Malé 
Krškany, Veľké Krškany, Dolnie Žembe- 
rovce, Homie Žemberovce.

Okres Krupina:
Báčovce, Čelovce, Domadice, Grienovo, 

Dudínce, Dvorníky, Hrušov, Lisov, Medo- 
varce, Merovce, Kostolné Moravce, Opá- 
tové. Moravce, Nadošany, Opava, Dolnie 
Rykynčice, Homie Rykynčice, Santov, Su- 
dince, Sudovce, Dolnie Šipice, Homie Ši- 
pice, Dolnie Terany, Homie Terany, Hon
tianske Tesáry.

Okres Modrý Kameň:
Brusník, Chrtany, Slovenské Kľačany, 

Malý Krtiš, Veľký Krtiš, Ľuboriečka, 
Obeckov, Dolnie Plachtince, Pótor, Pravi
ca, Dolnie Príbelce, Homie Príbelce, Selce, 
Sklabina, Malé Straciny, Veľké Straciny, 
Dolnia Strehová, Homia Strehová, Dolnie 
Strháry, Nová Ves, Vieska, Závada, Malé 
Zlievce, Žihlava.

Okres Lovinobaňa:
Ábelová, Breznička, Cinobaňa, Stará 

Halič, Krabovo, Kalinovo, Slaná Lehota, 
Lupoč, Mašková, Mládzovo, Podrečany, 
Polichno, Poltár, Praha, Rovnaný, Ružiná, 
Točnica, Tomášovce, Turičky, Uderiná, 
Veľká Ves, Vidiná, Gregorová Vieska, Ze
lené.

Ores Hnúšfa:
Babinec, Rimavská Baňa, Budikovany, 

Čerenčany, Drienčany, Hostišovce, Hracho- 
vo, Hrušovo, Kociha, Kraskovo, Kiatice, 
Lipovce, Lukovištia, Meleched, Ostrany, 
Pápča, Vysnia Pokoradz, Pondelok, Potok, 
Rovné, Selce, Nižný Skalník, Vyšný Skal- 
ník, Slizké, Striežovce, Ratkovská Suchá, 
Veľká Suchá, Sušany, Malé Teriakovce, 
Veľké Teriakovce, Valkovo, Vrbovce, Slo
venské Záhorany, Hrnčiarske Zálužany, 
Rimavské Zálužany.

Veľké Chraštany, Kľačany, Hronské Kosi
hy, Kozárovce, Veľké Kozmálovce, Mly
ňany, Nemce, Nemčiňany, Neverice, Ne
vidzany, Opatová, Podlužany, Rohožnice. 
Rybník, Dolnie Slažany, Slepčany, Starý 
Tekov, Tesáry nad Žitavou, Tlmoče, Ve- 
resvár, Nová Ves nad Žitavou, Tekovská 
Nová Ves, Vieska nad Žitavou, Volkovce. 
Malé Vozokany, Veľké Vozokany, Závada.

7. Okres: Banská Štiavnica.
Bátovce, Dolnie Brhlovce, Homie Brh

lovce, Drženica, Hurša, Jalakšová, Malé 
Krškany, Veľké Krškany, Dolnie Žembe
rovce, Homie Žemberovce.

8. Okres: Krupina.
Báčovce, Čelovce, Domadice, Grieno

vo, Dudince, Dvorníky, Hrušov, Líšov, Me- 
dovarce, Merovce, Kostolné Moravce, 
Opatové Moravce, Nadošany, Opava, Dol
nie Rykynčice, Hornie Rykynčice, Santov, 
Sudince, Sudovce, Dolnie Šipice, Homie 
Šipice, Dolnie Terany, Homie Terany. 
Hontianske Tesáry.

9. Okres: Modrý Kameň.
Brusník, Chrtany, Slovenské Kľačany, 

Malý Krtiš, Veľký Krtiš, Luboriecka 
Obeckov, Dolnie Plachtince, Pótor, Pravi
ca, Dolnie Príbelce, Hornie Príbelce, Sel
ce, Sklabiná, Malé Straciny, Veľké Stra- 
cirty, Dolnia Strehová, Homia Strehová, 
Dolnie Strháry, Nová Ves, Vieska, Záva
da, Malé Zlievce, Žihlava.

10. Okres: Lovinobaňa.
Ábelová, Breznička, Cinobaňa, Stará 

Halič, Hrabovo, Kalinovo, Slaná Lehota, 
Lupoč, Mašková, Mládzovo, Podrečany, 
Polichno, Poltár, Praha, Rovňany, Ružiná, 
Točnica, Tomášovce, Turičky, Uderiná, 
Veľká Ves, Vidiná, Gregorova Vieska, Ze
lené.

11. Okres: Hnušfa.
Babinec, Rimavská Baňa, Budikovany, 

Čerenčany, Drienčany, Hostisovce, Hra- 
chovo, Hrušovo, Kociha, Kraskovo, Kiati
ce, Lipovce, Lukovištia, Meleched, Ostra
ny, Pápča, Vyšnia Pokoradz, Pondelok, Po
tok, Rovné, Selce, Nižný Skalník, Vyšný 
Skalník, Slizké, Striežovce, Radkovská 
Suchá, Veľká Suchá, Sušany, Malé Teria
kovce, Veľké Teriakovce, Valkovo, Vrbov
ce, Slovenské Záhorany, Hrnčiarske Zalti- 
žany, Rimavské Zalužany.
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Okres Revúca: 1
Brusník, Chyžné, Kameňany, Kopraš, । 

Umrlá Lehota, Lubeník, Mokrá Lúka, Mu- । 
ránska Dlhá Lúka, Mníšany, Nandráž, Re- । 
vtica, Revúčka, Rybník, Sirk, Turčok.

Okres Dobšiná:
Betliar, Rožňavské Bystré, Gecelovce, 

Gené, Gočallovo, Henckovce, Markuška, 
Ochliná, Petrmanovce, Malá Poloma, Veľ
ká Poloma, Rochovce, Roštár, Rozložná, 
Nižná Slaná, Slavoška, Slavošovce, Štítnik.

Okres Gelnica:
Košická Belá, Malý Folkmar, Gelnica, 

Košické Hámry, Kojšov, Nižný Medzev, 
Vyšný Medzev, Opatka, Spišská Opatka, I 
Prachovce, Smolník, Stos, Uhorná.

Okres Prešov:
Beňakovce, Bohdanovce, Boliarov, Bre

tejovce, Budimir, Čizatice, Hrašovík, Cha- 
bžany, Chrastné, Janovik, Kostolany nad 
Hornádom, Kráľovce, Kysak, Lemešany, 
Malá Lodina, Veľká Lodina, Obyšovce, 
Nižný Olčvár, Vyšný Olčvár, Ploské, Ptáč- 
kovce, Rozhanovce, Ružín, Seňakovce, So
kol, Tepličany, Trebejov, Vajkovce, Malá 
Vieska.

Okres Trebišov: ;
Bačkov, Baranč, Bidovce, Čelovce, Dar- 

gov, Ďurdošík, Egreš, Hardište, Slanská 
Huta, Kolša, Nižnia Kamenica, Kerestúr, 
Klečenov (Košice), Klečenov (Trebišov), 
Kolbaš, Kožuchov, Kuzmice, Lastovce, No
vé Mesto, Malé Ozorovce, Velké Ozorov
ce, Plechotice, Malý Ruskov, Velký Rus- 
kov, Nový Salaš, Sečovce, Silvaš, Slančík, 
Slanec, Stanča, Svinica, Temavka, Trebi
šov, Trštany, Üpor, Veľaty, Zbehňov, Uhor
ský Žipov. 1

Okres Michalovce:
Bánovce nad Ondavou, Bracovce, Bud- , 

kovce, Čečehov, Dúbravka, Falkušovce, . 
Fekyšovce, Fišar, Gajdoš, Hatalov, Hažin, 
Hnojné, Iňačovce, Jastrabie, Jovsa, Kača- I 
nov, Klokočov, Krások, Kusín, La s tom í r, 
Ložin, Lúčky, Malčice, Markovce, Talin, ; 
Pavlovce, Petrikovce, Čierne Pole, Nemec- i 
ká Poruba, Rebrín, Blatné Revištia, Vyšnie । 
Revištia, Senné, Slavkovce, Sliepkovce, j 
Stretáva, Stretavka, Tegeňa, Úbrež, Vrbo- 
vec, Vysoká, Malé Zalužice, Velké Zalu- í 
žice, Závadka, Žbince.

12. Okres: Revúca.
Brusník, Chyžné, Kameňany, Kopráš, 

Umrlá Lehota, Lubeník, Mokrá Lúka, Mu- 
raňská Dlhá Lúka, Mníšany, Nandráž, Re
vúca, Revúčka, Rybník, Sirk ‚Turček.

13. Okres: Dobšiná,
Betliar, Rožňavské Bystré, Gecelovce, 

Genč, Gočaltovo, Henckovce, Markuška, 
Ochtiná, Petrmanovce, Malá Poloma, Veľ
ká Poloma, Rochovce,. Roštár, Rozložná, 
Nižnia Slaná, Slavoška, Slavošovce, Šlit- 
nik.

14. Okres: Gelnica.
Košická Belá, Malý Folkmar, Gelnica, 

Košické Hámry, Kojšov, Nižný Medzev, 
Vyšny Medzev, Opátka, Spišská Opátka, 
Prachovce, Smolník, Štós, Uhorná.

15. Okres: Prešov.
Beňakovce, Bogdanovce, Goliarov, Bre

tejovce, Budimir, Čizatice, Hrašovik, Chab- 
zany, Chrastné, Janovik, Kostolany nad 
Hornádom, Královce, Kysak, Lemešany, 
Malá Lodina, Veľká Lodina, Obyšovce, 
Nižný Olčvár, Vyšny Olčvár, Ploské, Ptáč- 
kovce, Rozhanovce, Ružín, Seňakovce, 
Sokol, Tepličany, Trebejov, Vajkovce, Ma
lá Vieska.

16. Okres: Trebišov.
Bačkov, Baranč, Bidovce, Čelovce, Dar- 

gov, Furďošik, Egreš, Hardište, Slanská 
Huta, Kolša, Nižnia Kamenica, Kerestúr, 
Klečenov (Košice), Klečenov (Trebišov), 
Kolbaš, Kožuchov, Kuzmice, Lastovce, No
vé Mesto, Malé Ozorovce, Veľké Ozorov
ce, Plechotice, Malý Ruskov, Veľký Rus
kov, Nový Salaš, Sečovce, Silvaš, Slančík, 
Slanec, Stanča, Svinica, Ternavka, Trebi
šov, Tršfany, Üpor, Velaty, Zbehňov, Uhor
ský Žipov.

17. Okres: Michalovce.
Bánovce nad Ondavou, Bracovce, Bud- 

kovce, Čečehov, Dúbravka, Falkušovce, 
Fekyšovce, Fišár, Gajdoš, Hatalov, Hažin, 
Hnojné, Iňačovce, Jastrabie, Jovsa, Kača- 
nov, Klokočov, Krášok, Kusín, Lastomir, 
Ložin, Lucký, Malčice, Markovce, Palín, 
Paplovce, Petrikovce, Čierne Pole, Nemec
ká Poruba, Rebrín, Blatné Revištia, Vyšnie 
Revištia, Senné, Slavkovce, Sliepkovce, 
Stretáva, Stretávka, Tegeňa, Ubrez, Vrbo- 
vec, Vysoká, Malé Žalužice, Veľké Žaluži- 
ce, Závadka, Žbince.
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Obce v 15 km pásme:
Kaluža, Krásnovce, Michalovce, Moča- 

rany, Pozdišovce, Samudovce, Tarnava, 
Vinná.

Okres Humenné:
Belá nad Cirochou, Čukalovce, Dlhé 

nad Cirochou, Hostovice, Parihuzovce, Pčo- 
liné, Pichne, Snina.

Obce v 15 km pásme:
Kamenica nad Cirochou, Kamienka, 

Modra, Porubka, Rovné.
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Obce u 15 km pásme.
Kaluža, Krásnovce, Michalovce, Moča- 

rany, Pozdišovce, Šamudovce, Tarnava, 
Vinná.

18. Okres: Humenné.
Belá nad Cirochou, Čukalovce, Dlhé 

nad Cirochou, Hostovice, Parihuzovce, 
Pčoliné, Pichne, Snina.

Obce u 15 km pásme.
Kamenica nad Cirochou, Kamienka, 

Modra, Porúbka, Rovné.
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Príloha 2.

SOZNAM
colných a vedľajších ciest otvorených v pohraničnom styku slovénsko-maďarskom.

Č. Pomenovanie cesty.
Cesta

Poznámka

co
ln

á
| ve

dľ
. |

1. Bratislava — Kôrtvélyes Dunajská vodná cesta /
2. Schildern — Szemet /
3. Schildern — Somorja / /
4. Biskupice pri Dunaji — Uszor železnica / /
5. Kolonia Alžbeta — Csütörtök /
6. Most na Ostrove — Fél /
7. Most na Ostrove — Éberhárd
8. Ivánka pri Dunaji — Éberhárd /
9. Čeklís — Dunasáp /

10. Čeklís — Dunaujfalu /
11. Čeklís — Szene železnica / /
12. Čeklís — Magyarbél — Szene 1

13. Švajnsbach — Szene
14. Saríia — Szene / 1

15. Nemecký Grob — Réte /
16. Pustý Fedýmeš — Pusztafôdémes v. m.
17. Pustý Fedýmeš — Magyardiôszeg 1

18. Abrahám — Magyardiôszeg
19. Gest — Nagymácséd /
20. Sered — Nagymácséd 1 /
21. Gáň — Nagymácséd /
22. Sered — Gáň — Galánta železnica / /

23. Brakoň — Nemesnebojsza z
24. Dolná Streda — Vága
25. Sered — Vághosszúfalu Váh, vodná cesta / Pre premávku pltí

26. Šoporňa — Vághosszúfalu

27. Močenok — Vágvecse —
1/

---- ----------------—_
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B. 2. számú liiggelék.

Útijegyzék 
a magyar-szlovák víszonylatban megnyitott vám- és mellékutakróL

Az útvonal

c '3

ja
i £

Megjegyzés

1 s
zá

m
a 1

megnevezése

1. Kôrtvélyes — Bratislava Duna víziút /

2. Szemet — Schildern /

3. Somorja — Schildern / /

4. Uszor — Biskupice pri Dunaji vasút / /

5. Csütörtök — Kolónia Alžbetft /

6 Fél — Most na Ostrove /

7. Éberhárd — Most na Ostrove /

8. Eberhard — Ivánka pri Dunaji /

9. Dunasáp — Čeklís /

10. Dunaújíalu — Čeklís /

U. Szene — Čeklís vasút / 1/

12. Szene, Magyarbél — Čeklís / / __ ___

13. Szene — Švajnsbach ________ __

14. Szene — Šarfia z /

15. Réte — Nemecký Grob / ______- ___

16. Pusztafôdémes v. m. — Pustý Fedýmeš J/—
17. Magyardiószeg — Pustý Fedýmeš i

—I
/

/18. Magyardiószeg — Abrahám
19. Nagymácséd — Gest /.

20. Nagymácséd — Sered / /

21. Nagymácséd — Gáň / __ _______________

22. Galánta — Gáň — Sered vafitft / / ______ —

23. Nemesnebojsza — Brakoň / __________________

24. Vága — Dolná Streda __________ __
/.

Tutaj forgjlom szJmJra25. Vághoszúfalu — Sered Vág víziút /

26. Vághosszúfalú — Šoporňa ______ /

27. Vágvecse — Močenok_____________ ._______ /
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Č. Pomenovanie cesty.
Cesta 
jN 
8 “

Poznámka

28. Cabaj Cápor — Tornóc /

29. Kesov — Alsójattó /

30. Starý Degeš — Alsójattó /

31. Nový Degeš — Tardošked /

32. Nový Degeš — Lajosmúve /

33. Starý Degeš — Komját /

34. Urmince, Dolné Terany — Nitranagykér /

35. Ivánka pri Nitre — Nyitranagykér, Komját*  želez. / /

36. Branč — Nyitranagykér 1 /
37. Malý Cetin — Nagycétény /

38. Ďarmoty Lapašské — Nemespann /

39. Veľký Lapáš — Verebéiy / /

40. Babindol — Kálasz /

41. Malé Hyndice — Nagyhind /

42. Nová Ves nad Žitavou — Verebéiy 1 /
43. Nevidzany — Aha /

44. Nemčiňany — Mohi /

45. Nemčiňany — Kiskoszmály /

46. Kozárovce — Nagykálna Hronská vodná cesta 1 Pre premávku pltí.
47. Tlmače — Kiskoszmály /

4?. Veľké Kozmálovce — Kiskoszmály prievoz /

49. Starý Tekov — U j bar s /

50. Starý Tekov — Felsôszecse /

51. Kozárovce — Léva železnica / /

52. Kozárovce, Podlužany — Léva / / ■
53. Bátovce (Zajačia dolina) — Léva / /

54 Veľké Krškany — Hontvársány /

55. Dolnie Brhlovce — Csánk ’ /

56. Santov — Csánk /

57. Santov — Hontfüzesgyarmat /
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A z ú t v o n a I

vú
mú

t 1 !| 

ii Megjegyzés
sz

ám
a

megnevezése

28. Tomóc — Cabaj — Čápor 1 /
29. Alsójattó — Kesov /
30. Alsójattó — Starý Degeš /
31. Tardoškede! — Nový Degeš /
32. Lajosmíive — Nový Degeš /
33. | Komját — Starý Degeš /
34. | Nyitranagykér — Tarafi, Urmince /
35. Komját, Nyitranagykér — Ivánka pri Nitre, vasút / /
36. Nyitranagykér — Branč / / /
37. Nagycétény — Malý Cetín /
38. Nemespann — Ďarmoty Lapašské /
39. Verebély — Vel'ký Lapaš / /
40. Kálasz — Babindol /
41. Nagyhind — Malé Hyndice
42. Verebély — Nová Ves nad Žltavou / /
43. Aha — Nevidzany /
44. Mohi — Nemčiňany /
45. Kískoszmály — Nemčiňany /
46. Nagykálna — Kozárovce Garam víziút / Túlaj forgalom szrmára

47. Kískoszmály — Tlmače / 1
48. Kiskosbmály — Veľké Kozmálovce , kômp /
49. Ujbars — Starý Tekov /
50. Felsôszecse — Starý Tekov /
51. Léva — Kozárovce vasút /’/
52. Léva — Podlužany, Kozárovce / 7
53. Léva — Bátovce (Zajačia Dolina) d /
51. Hontvársány — Veľké Krškany 1 /
55. Csánk — Dolnie Brhlovce 1/
56. Csánk — Santov 1/
57. Hontíiizesgyarmat — Santov 1/

í
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Č. Pomenovanie cesty.
Cesta

S | ¾ 
8| “

Poznámka

58. Santov — Hévmagyarád 1/
59. Csánk — Santov — Hévmagyarád 1 Maďar ká prechodná 

premávka

60. Opátové Moravce — Egeg 1/
61. Ďudince — Egeg /1 /
62. Hontianske Tesáry — Egeg železnica /I
63. Ďudince — Egegi útelágás — Opátové Moravce 1 Slovenská prechodná 

premávka

64. Rykynčice — Palást 1/
65. Drienovo — Palást 1/
66. Pustatina Beluja — Cserborona hegy, Palást 1/
67. Hnisov — Ipolynyék 1/
68. Čelovce — Szelény, 403 |7
69. Opava — Dacsókeszi 1/
70. Pustatina Ilovského — Csáb (Kaplonka hegy) 1/
71. Horné Príbelce — Csáb 1 /
72. Dolnie Príbelce — Lukanénye 1/
73. Sklabiná — Karikáspuszta 1/
74. Sklabiná — Zsély /1 /
75. Pustatina Kišpatak — Galábocs 1/
76. Malé Zlievce — Bussa 1/
77. Žihlava — Felsôzelló 1/
78. Dolnia Strehová — Rárospuszta l\l

79. Velká Ľuboreč, Piesek 345 ❖ — Jelsôc 1/
80. Mašková — Jelsôc 1/
81. Mašková — Gács p
82. Ľupoč — Gács 1/
83. Stará Halič — Gács /1 /
84. Tomášovce — Losonc 1/
85. Lovinobaňa, Tomášovce — Losonc železnica l\l

86. Vidiná — Losonc /1 / —

87. Velká Ves — Losoncapátfalva 1/
—
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Megjegyzés

58. Hévmagyarád — Santov 1 /

59. Hévmagyarád — Santov — Csánk
1 

1
magyar átrneno íorgolom 

számára

60. Egeg — Opálové Moravce /

61. Egeg — Ďudince / /

62. Egeg — Hontianske Tesáry vasút /

63. Opálové Moravce — Egegi útelágazás — Ďudince
szlovák átmenô forgalom 

számára

64. Palást — Rykynčice /

65. Palást — Drienovo /

66. Palást, Cserborona hegy — Pustatina Beluja 1 /

67. Ipolykék — Hrušov
1/

68. Szelény, 403 — Čelovce
1/

69. Dacsókeszi — Opava /

70. Csáb, Kaplonka hegy — Pustatina Ilovského /

71. Csáb — Horné Príbelce / __

72. Lukanénye — Dolnie Príbelce /

73. Karikás puszta — Sklabina /

74. Zsély — Sklabiná / / __

75. Galábocs — Pustatina Kispatak /

76. Bussa — Malé Zlievce /

77. Felsözellö — Žihlava /

78. Rárospuszta — Dolnia Strehová / /

79. Jelsôc — Pisek 345 Veľká Ľuboreč /

80. Jelsôc — Mašková /

81. Gács — Mašková £

82. Gács — Lupoč /

83. Gács — Stará Halič / /

84. Losonc — Tomášovce
l
/

85. Losonc — Tomášovce, Lovinobaňa vasút / /

86. Losonc — Vidiná / /

87. Losoncapátfalva — Veľká Ves /
---------- .---- - — — 1
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C. Pomenovanie cesty.
Cesta

Poznámka

co
ln

á 
j

ve
dľ

. j

88. Kalinovo — Losoncapátfalva / /
89. Krabovo — Pinč /
90. Poltár — Pinč /
91. Poltár — Kétkeresztúr /
92. Hrnčiarske Zalužany — Osgyán / /
93. Hrnčiarske Zalužany — Osgyán železnica / /
94. Sušany — Rimaszombat 1 /

95. Veľké Teriakovce — Szabatkapuszta, Rimaszombat / /
96. Cerenčany — Rimaszombat železnica / /
97. Vysnia Pokoradz — Alsópokorágy 1 /

98. Meleched — Felsôbalog 1 /

99. Brusník — Felsôfalu 1/

100. Kameňany — Deresk /
101. Kameňany — Kisperlász /
102. Nandráž — Jolsva /
103. Chyžnianska voda (Lubeník) — Jolsva železnica / /
104. Lubeník — Jolsva / /
105 Štitník — Jolsva /
106. Rozložná — Páskaháza /
107. Štitník — Kuntapolca - /
108. Štitník — Kuntapolca železnica / /
109. Rožňavské Bystré — Rekenyeújfalu, Rozsnyórudna /
110. Betliar — Rozsnyó železnica / /
ni. Betliar — Sajóháza / /
112. Smolník, Uhorná — Krasnahorkaváralja / / ta t lotanú premavio v leloil 

í-JĎQc od i. f. .o 30 il

113. Štós — Ajfalucska /
114. Nižný Medzev — Ferenctelep železnica / /
115. Nižný Medzev — Ferenctelep / /
116. Vyšný Medzev — Luciabánya /
117. Opátka — Aranyida /



Slovenský zákonník č. 41. 421

sz
ám

a I A z ú t v o n a 1

megnevezése

vá
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t

3
í Megjegyzés

88. | Losoncapátfalva — Kalinovo /'/
89. | Pinč— Krabovo /

90. Pinč — Pollár k
91. Kétkeresztúr — Poltár 1/
92. Osgyán — Hrnčiarske Zalužany /

93. Osgyán — Hrnčiarske Zalužany vasút /

94. Rimaszombat — Sušany L
95. Rimaszombat, Szabatka puszta — VeL Teriakovce /i/
93. Rimaszombat — Cerenčany vasút / /
97. Alsópokorágy — Vysnia Pokoradz
98. Felsôbalog — Meleched 1/
99. Felsôfalu — Brusník _/

100. Deresk — Kameňany _/
101. Kisperlász — Kmeňany /
102. Jolsva — Nandráž _ /
103. Jolsva — Chyžnianska Voda (Lubeník) vasút / /
104. Jolsva — Ľubenik /'Z
105. Jolsva — Štitník J/
106. Paskaháza — Rozložná í/
107. Kuntapolca — Štitník /!/
108. Kuntapolca — Štitník vasút 7/
109. Rozsnyórudna, Rekenyeújfalu — Rožňavské Bystré /
110. Rozsnyó — Betliar vasút r/
ni. Sajóháza — Betliar /i/
112. 1 Krasznahorkaváralja — Uhoma, Smolnik /!/ Tav- furir-nak nyárl IdlJ- 

szükrn V. 1.—)X. .0

113. I Ajfalučka — Štós 7
114. | Ferenctelep — Nižný Medzev vasút /' 7

____ r 
115. Ferenctelep — Nižný Medzev 7
116. Luciabánya — Vyšný Medzev 7
117. Aranyida — Opátka 7

1



422 Slovenský zákonník č. 41.

Č. Pomenovanie cesty.
Cesta

Poznámka

co
ln

á I
| ve

dľ
. i

118. Košická Belá — Kassa /

119. Ružín — Rep. túristaház 661 •> /
Len pre dopravu dreva 

oď 1. X. do 31. V.

120. Kostolany nad Hornádom — Kassa Z

121. Kostolany nad Hornádom — Kassa železnica / /

122. Budimir, Vajkovce — Kassa z /

123. Vyšný Olčvar — Kassaujfalu z /

124. Nižný Olčvar — Beszter /
125. Bidovce — Györke /
126. Slančík — Regeteruszka /

127.
Regeteruszka — Slanec, Kuzmice — 

alsómihály
Legenye- 
železnica

Maďarská prechodná 
premávka

128. Slanec — Abaujrákos /
129. Sienská Huta — Eszkáros /
130. Slanská Huta — Izra tó, Pusztafalu t

131. Kuzmice, Toŕkospuszta — Pusztafalu /
132. Kolbaš — Biste Z
133. Kolbaš — Nagykázmér /
134. Lastovce — Alsómihályi /
135. Opôr, Vefaty — Alsómihályi železnica /
136. Kuzmice — Alsómihályi — Opôr železnica Slovenská prechodná 

premávka

137. Vefaty — Alsómihály /
138. Vefaty — Andrássymajor / /
139. Trebišov — Gercsely Z
140 Baranč — Bodzásujlak /
141 Hardište — Láp, Bodzásujlak /
142 Malčice, 101 — Garany /
143 Pelrikovce — Mészpest /
144 Petrikovce — Abara /
145 Malčice — Abara /
146 Malčice — Nagyráska /
147. Malčice — Hegyi z
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118. Kassa — Košická Belá /
119. 661 ❖ , Rep. túristaház — Rufin / Cbik ŕaszállltás céljából 

X. l.-V. 31.

120. Kassa — Kostolany nad Hornádom /
121. Kassa — Kostolany nad Hornádom vasút / /
122. Kassa — Vajkovce, Budimir / /
123. Kassaujfalu — Vyšný Olčvár / /
124. Beszter — Nižný Olčvár / -

125. Györke — Bidovce /

126. Regeteruszka — Slančik /

127. Regeteruszka — Slanec, Kuzmice — 
mihályi

Legenyealsó- 
vasút

magyar átmenô forgalom 
számára

128. Abaujrákos — Slanec t
129. Eszkáros — Slanská Huta /
130. Pusztafalu, Izra tó — Slanská Huta /
131. Pusztafalu — Torkospuszta, Kuzmice /
132. Biste — Kolbaš í
133. Nagykázmér — Kolbaš /
134. Alsómihályi — Lastovce /
135. Alsómihályi — Veľaty, Opôr vasút /
136. Kuzmice — Alsómihályi — Üpor vasút sslovók átmenô'forgalom 

számóra

137. Alsómihályi — Volaly /
13b. Anďrássymajor — VeTaty / /
139. Gercsély — Trebišov /
140. Bodzásújlak — Baranč /
141. Bodzásújlak, Láp — Hardište /
142. Garany — 101 ❖, Malčice /
143. Méspést — Petrikovce 1 /
144. Abara — Petrikovce 1 /
145. Abara — Malčice 1 /
146. Nagyráska — Malčice 1 /
147. Hegyi — Malčice 1 /1
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Cesta
C. Pomenovanie cesty.

co
ln

á 1 Poznámka
>

148. Slavkovce — Hegyi /

149. Budkovce — Deregnyô / / _
150. Stretavka — Deregnyô / __
151. Tegeňa — Ungmogyorós /

152. Čierne Pole — Kiskapos / __
153. Pavlovce nad Uhom, Dvor Orlov — Veskóc / ____
154. Pavlovce nad Uhom — Bajanháza / ___

155. Vysoká — Bežo /

156. Vysoká — Sárosmezô / ____ _

157. Jastrabie — Sárosremete / 1

158. Vyšné Revištia — Sárosremete / 1

159. Závadka — Alsóhalas / / ■ -—
160. Obrež — Felsôhalas / ______ _____ ____ ŕ---

161. Nemecká Poruba — Jeszenöremete / ■ - ___ —
162. Snina — Takcsány železnica / /

163. Snina — Takcsány / /

164. Pčoliné — 606 ❖ Cirókaófalu /
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Megjegyzés

148. Hegyí — Slavkovce z
149. Deregnyô — Budkovce / /
150. Deregnyô — Stretavka j /
151. Ungmogyorós — Tegeňa /
152. Kiskapos — Čierne Pole /
153. Veskóc — Dvor Or.trov, Pavlovce nad Uhom /
154. Bajanháza — Pavlovce nad Uhom t
155. Bežo — Vysoká /
156. Sárosmezô — Vysoká /
157. Sárosremete — Jastrabie /
158. Sárosremete — Vyšnie Revištia /
159. Alsóhalas — Závadka / /
160. Felsôhalas — Ubrež /
161. Jeszenöremete — Nemecká Poruba 1 /
162. Takcsány — Snina vasút /I /
163. Takcsány — Snina /I /
164. Cirókaófalu, 606 — Pčoliné 1 /
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1. strana. Príloha 3.

Okresný úrad v____ _______________

Pečiatka vystavujúceho úradu.

Číslo.................. Obvod finančnej stráže v___________________

Majiteľský cestovný preukaz 
pre majiteľov (nájomcov) pozemkov pohraničného pásma.

Meno ____________________ __________________________________ ____
Zamestnanie ____________________________Štátny občan_________________
Stále bydlisko __________________________________  Číslo domu________
Druh majetku (árendy) ________________________________________________ 
Miesto majetku (árendy) ______________________________________________

Pomenovaný je oprávnený na základe tejto legitimácie slovensko-madarskú 
hranicu tu označenou cestou (cestami) _________________________________ —- 

viac ráz prekročil a na majetku (árende) neprestajne bez pretrhnutia za 6 (šest) 
dní meškat

Mená deti niže 15-ročných________________ _______________________

Platné do dňa 28. februára 19___

Dané________________________

M. P. Podpis vystavujúceho:

2. strana: Popis osoby, fotografia.
3. strana: Vidimovanie.
4. strana: Popis pohraničného majetku (árendy).
5. strana: Popis hospodárskych zvierat.
6. strana: Popis pracovných a hospodárskych nástrojov.
7. strana: Popis plodín od hospodárskych a pastevných zvierat získaných.
8. —9. strana: Záznam v stave hospodárskych nástrojov a zvierat nastalých premien.
ÍO .—12. strana: Úradné záznamy.
13. —20. strana: Poučenie.

21. strana: Kontrolné záznamy.
22.—27. strana: Vyvezené siace semená a dovezené plodiny.
28.—75. strana: Kalendárny záznam vývozu a dovozu.
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1. oldal. 3. számú fúggelék.

A kiállító hatóság fejbélyegzôje.

Szám___ ______ _______________ hv. ôrskôrlet.

Birtokos útiigazolvány 
határbirtokosok (bérlók) részére.

Név _________ ___ ________________________________ _______________
Foglalkozás ____________________________ Allampolgár___________ ___ —
Allandó lakhely __________________________________  házszám-------------
A birtok (bérlet) neme ______________________________________________  
A birtok (bérlet) helye _______________________________________________

A nevezett jogosult jeleň útiigazolvány alapján a magyar-szlovák határvonalat 
az itt megjelôlt úton (utakon)____ j_____________________________________  

tôbbszôr átlépni és a birtokán (bérletén) egyfolytában megszakítás nélkiil 6 (hat) 
napig idôzni.

15 éven aluli gyermelcek neve:_________________________________ 2__

Érvényes 19___ évi február 28-ig. 

Kelt ____

i*-  H- a kiállító aláirása.

2. oldal: Személyleirás, fénykép.
3. oldal: Láttamozás.
4. oldal: A határszéli birtok (bérlet) leirása.
5. oldal: Gazdasági állatok leirása.
6. oldal: Munka- és gazdasági eszkôzôk leirása.
7. oldal: A gazdasági és legelô állatokról nyert termékek leirása.
8. —9. oldal: A gazdasági eszkôzôk és állatok állományában beállott változások elô- 
jegyzése.
10.—12. oldal: Hivatalos feljegyzések.
13.—24. oldal: Tudnivalók.
25 . oldal: Ellenôrzési feljegyzések.
26 .—28. oldal: Kiléptetett vetômagok.
27 .—29. oldal: Beléptetett termények.
30.—77. oldal: A kilépés és belépés naptári elôjegyzése.
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1. strana. Príloha 4.

Okresný úrad v--------------------------------

Pečiatka vystavujúceho úradu.

Číslo___________ Obvod finančnej stráže v___________________

Majiteľský cestovný preukaz
pre majiteľov (nájomcov) pozemkov, preťatých štátnou hranicou.

Meno ___________________________l------------------------------------------------------------------------------

Zamestnanie ________________ -__________ štátny občan__________________
Stále bydlisko __________________________________  Číslo domu________
Druh majetku (árendy)________________________________________________
Miesto majetku (árendy) ______________________________________________

Pomenovaný je oprávnený na základe {ejto legitimácie slovensko-madarskú 
hranicu tu označenou cestou (cestami) ____________________________________

viac ráz prekročiť a na majetku (árende) neprestajne bez pretrhnutia za 6 (šesť) 
dní meškať

Mená detí niže 15-ročných_______________________________________

Platné do dňa 28. februára 19___  
Dané—___ ______

M. P. Podpis vystavujúceho:

2. strana: Popis osoby, fotografia.
3. strana: Vidimovanie.
4. strana: Popis pohraničného majetku (árendy).
5. strana: Popis hospodárskych zvierat.
6. strana: Popis pracovných a hospodárskych nástrojov.
7. strana: Popis plodín od hospodárskych a pastevných zvierat získaných.
8. —9. strana: Záznam v stave hospodárskych nástrojov a zvierat nastalých premien.
10.—12. strana: Úradné záznamy.
13.—20. strana: Poučenie.

21. strana: Kontrolné záznamy.
22.—27, strana: Vyvezené siace semená a dovezené plodiny.
28.—75. strana: Kalendárny záznam vývozu a dovozu.
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V oldal. 4. számú fiiggelék.

A kiállító hatóság fejbélyegzôje.

Szám_________ ________________hv. ôrskôrlet.

Birtokos útiigazolvány 
mezsgyebirtokosok (bérlók) részére.*)

Név _____________________________________________________________
Foglalkozás ______________ _____________ Allampolgár________ _______
Allandó lakhely __________________________________  házszám-------------
A birtok (bérlet) neme ...—-___ _______________ -— -------------------------------
A birtok (bérlet) helye __________________________ ____________________

A nevezett jogosult jeleň útiigazolvány alapján a magyar-szlovák határvonalat 
az itt megjelôlt úton (utakon)__________________________________________  

tôbbszôr átlépni és a birtokán (bérletén) egyfolytában megszakítás nélkiil 6 (hat) 
napig idôzni.

15 éven aluli gyennekek neve:______ i__________________ ____ _____

Érvényes 19___ évi február 28-ig. 
Kelt _____ _________ _____

P. H. ____ľ_____ _________ _____
a kiállító aláirása.

2. oldal: Személyleirás, fénykép.
3. oldal: Láttamozás.
4. oldal: A határszéli birtok (bérlet) leirása.
5. oldal: Gazdasági állatok leirása.
6. oldal: Munka- és gazdasági eszkôzôk leirása.
7. oldal A gazdasági és legelô állatoktól nyert termékek leirása.
8. —9. oldal: A gazdasági eszkôzôk és állatok állományában beállott változások elô- 
jegyzése.
10.—12. oldal: Hivatalos feljegyzések.
13.—24. oldal: Tudnivalók.
25 . oldal: Ellenôrzési feljegyzések.
26 .—28, oldal: Kiléptetett vetômagok.
27 .—29. oldal: Beléptetett termények.
30.—77. oldal: A kilépés és belépés naptári elôjegyzése.

•) Boritólapon a jobb felsô sarok és bal alaô sarok 4(02011 hiizott vörös átlóval.
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1. strana. Príloha 5.

Okresný úrad v___________________  

Pečiatka vystavujúceho úradu.

Číslo_________ Obvod finančnej stráže v___________________

Pohraničný cestovný preukaz.

Meno _____________________________________________________ __
Zamestnanie ______________________ ._________________ štátny občan____ _ ____________
Stálé bydlisko __________________________________________________  Číslo domu--------------
Druh zamestnania_____________ :______________________________________
Miesto zamestnania -----------------------------------------------------------------------------------

Pomenovaný je oprávnený na základe tohoto cestovného preukazu slovensko- 
madarskú hranicu tu označenou cestou (cestami) _________________________  
viac ráz prekročil a na svojom pracovnom mieste neprestajne bez pretrhnutia za b 
dní meškať.

Mená detí niže 15-ročných ______ _________________________________
Platný do 31. decembra 19___

Dané________________________

M. P. * Podpis vystavujúceho:

2. strana: Popis osoby, fotografia.
3. strana: Vidimovanie.
4. strana: So sebou nesené náčinie a pracovné nástroje.
5. strana: Vozidlá, zápražné, ťažné a pastevné zvieratá.
6. —7. strana: Záznamy premien nastalých v stave náčinia pracovných nástrojov, vo

zidiel, zápražných, ťažných a pastevných zvierat.
8. —10. strana: Oradné záznamy.
11.—18, strana: Poučenie.

19. strana: Kontrolné r^mamy
20.—22. strana: Kalendárny záznam vystúpenia • vstupu.
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1. oldal. 5. számú fiiggelék.

A kiállitó hatóság fejbélyegzóje.

Szám________ _ ________________hv. órskôrlet.

Határszéli útiigazolvány.

Név _____________________________________________________________  
Foglalkozás ____________________________  Allampolgár________________
Allandó lakhely____________________________________  (házszám)-------------
Az alkalmazás neme_________________________________________________ 
Az alkalmazás helye_________________________________________________

N e veže tt jogosult jeleň útiigazolvány alapján a magyar -szlovák határt az itt 
megjelôlt úton (utakon)______________________________________________

többször átlépni és munkahelyén egyfolytában megszakítás nélkiil 6 (hat) napig idózni. 
15 éven aluli gyermekek neve:_________________ _______________
Érvényes 19___ évi december 31-ig.

Kelt____ ___ ____________

P. H.

a kiállitó aláirása.

2. oldal: Személyleirás, fénykép.
3. oldal: Láttamozás.
4. oldal: Magával vitt szerszámok és munkaeszközök.
5. oldal: Magával vitt jármiivek, fogatolt-, igás- és legelfl-állatok.
6. és 7. oldal: A szerszámok, munkaeszközök, jármiivek, fogatolt-, igás- és legeló- 
állatok állományában beállott változások elójegyzése.
8.—10, oldal: Hivatalos feljegyzések.
11.—22. oldal: Tudnivalók.
23 . oldal: Ellenôrzési feljegyzések.
24 .—27. oldal: A kilépés és belépés naptári elójegyzése.
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1. strana: titulný list

Slovenský zákonník č. 41.

Príloha 6.

Pečiatka vystavujúceho úradu.

Miesto fotografie
opatrenej úradnou Číslo---------- Obvod finančnej stráže

pečaťou. v___________________

2. strana:

Príležitostná priestupka.

Meno ______________________________________________________

Zamestnanie ____________________________ Štátny občan___________

Bydlisko (Byt) _____________________ ______________ číslo domu-

Príčina a ciel prestúpenia hranice______________________________________ _

Konečné miesto prestúpenia hranice (obec)__________ -__________________ ___ -

Pomenovaný je oprávnený slovensk-madarskú hraničnú čiaru nižšie označenou 

cestou (cestami) __________________ ________________________________

tam a nazpät jeden raz prestúpiť a na konečnom mieste prestúpenia hranice bez pre
trhnutia 3 (tri) dni meškať.

Mená detí niže 15-ročných_______________________________________

Platná za 3 (tri) odo dňa vystavenia počítaných dni.

Dané________________________

M. P. Podpis vystavujúceho:

3. strana: Prvá tretina: Popis osoby. Druhá tretina: Kontrolné záznamy. Tretia tre
tina: Záznam vstupu a výstupu.

4. strana: Poučenie.
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1. oldal 6. számú íuggelék.

A kiállító hatóság (ejbélyegzóje.

A kiállító hatóság 
korbélyegzôjével elátott 

fénykép helye.
Szám.._...... _________ ___ hv. órskôrlel.

2. oldal:

Alkalmi útilap.

Név _____________________________________________ ___ ____________

Foglalkozás ___•________________________ Allampolgár__________________

Lakhely (lakás) ____________________________________  (házszám)_______

A határátlépés célja, oka_____________ _______________________________

A határátlépés végcélja (kôzség)__________________ -___________________

Nevezett jogosult jeleň útilap alapján a magyar-szlovák határvonalat az aláb- 

bi útvonalon ______________________________________________________  

menet-jôvet egyszer átlépni és a határátlépés végcélján egyfolytában megszakítás 

nélkiil 3 (három) napig idôzni.

15 éven aluli gyermekek neve____________________________________

Érvényes a kiállítás napjátôl számitott 3 (három) napig.

Kelt____________________________

P. H.
a kiállító aláírása.

3. oldal: elsô harmad: személyleirás. Második harmad: hivatalos feljegyzés. Harma- 
dik harmad: ki- belépés feljegyzése.

4. oldal: Tudnivalók.
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Príloha 7.

Úradné svedectvo.

Potvrdzujem, že (meno) _____________________________________  
Zamestnaním _______________  obyvateľ v ____________________________
v našej obci má stále bydlisko od________________________________________
a s hľadiska trestného, štátobezpečnostného, verejného poriadku ako aj s hľadiska 
colno-dôchodkového je bezúhonný.

Popis menovaného je tento:

Rok narodenia: _______________ Nos: _________________________
Postava: ___________________ Vlasy: _______________________
Obličaj: -___________________ Fúzy: _______________________
Oči: „j----------------------------------- Zvláštne znamenie: ____________

V------------------------- dňa___ ________19____

M. P.

Podpis notára, starostu.
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7. számú íúggelék-

Helyhatósági bizonyitvány.

Igazolom, hogy------------------------------------------------------- ------- --------- (név)
________________________________ (foglalkozás)______________________ iJ 
lakós kôzségiink teriiletén ----------------------------------------------------------------------  
óta allandó lakhellyel bír és úgy biiníigyi, államrendészeti, kôzbiztonsági, mint vám- 
jôvedéki szemponlból kifogástalan.

Nevezettnek személyleirása a következö:

Sziiletési év: __________________ Orr ----------------------------------------
Termet ------------------------------------- Haj-------------------------------------------
Are__________________________ Bajusz----------------------------------------
Szem ________________________ Kül. ísm. jele __________________

Kelt ____________________ 19____évi___________________n

P. H.

jegyzô, bíró aláirása.
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Príloha 8.
A.

úradov oprávnených teraz
Soznam 

vydával pohraničné cestovné doklady v maďarskom 
pohraničnom pásme.

a) Okresní hlavni slúžni:

1. Balassagyarmat,
2. Érsekujvár,
3. Galánta,
4. Ipolyság,
5. Hemádzsadány,
6. Kassa,
7. Léva,
8. Losonc,
9. Nagykápos,

10. Rimaszombat (dočasné sídelné 
miesto Feled),

11. Rozsnyó,
12. Sátoraljaujhely,
13. Somorja,
14. Szepsi,
15. Szécsény,
16. Torna,
17. Tomalja,
18. Ungvár,
19. Vágselye,
20. Verebély.

b) Expozitúra slúžnovská:

1. Szene.

c) Policajné kapitanáty:
1. Balassagyarmat,
2. Jolsva,
3. Kassa,
4. Léva,
5. Losonc,
6. Rimaszombat,
7. Rozsnyó.

d) Pohraničné policajné expozitúry:
1. Galánta,
2. Komját,
3. Kuntapolca,
4. Legenye—Alsómihály,
5. Oroszvár,
6. Szene,
7. Uszor.

e) Pohraničný policajný kapitanát:
1. Ungvár.

f) Pohraničná policajná expozitúra:
1. Perecsény.
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A.
8. számú íiiggelék.

Jegyzéke 
azoknak a hatóságoknak, amelyek a magyar határkeriiletben határszéli útiokmányok 

kiállítására jelenleg illetékesek.

a) Járási fôszolgabirák:
1. Balasagyarmat,
2. Érsekujvár,
3. Galánta,
4. Ipolyság,
5. Hernádzsádány,
6. Kassa,
7. Léva,
8. Losonc,
9. Nagykapos,

10. Rimaszombat, (ideigleneš székhelye 
Feled)

11. Rozsnyó,
12. Sátoralyaújhely,
13. Somorja,
14. Szepsi,
15. Szécsény,
16. Torna,
17. Tomalja,
18. Ungvár,
19. Vágsellye,
20. Verebély,

b) Szolgabírói kirendeltség:
1. Szene.

c/ Rendôrkapitányságok:
1. Balasagyarmat,
2. Jolsva,
3. Kassa,
4. Léva,
5. Losonc,
6. Rimaszombat,
7. Rozsnyó,

d) Határszéli rendórkirendeltségek:
1. Galánta,
2. Komját,
3. Kúntapolca,
4. Legenye-Alsómihályi,
5. Oroszvár,
6. Szene,
7. Uszor,

e) Határvidéki rendorkapitányság:
1. Ungvár,
f) Határvidéki rendórkirendeltség:

1. Perecsény.
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Príloha 8.
B.

Soznam
úradov oprávnených teraz vydávať pohraničné cestovné doklady v slovenskom 

pohraničnom pásme.

Okresné úrady:

1. Bratislava-vonkov

2. Modra

3. Trnava

4. Hlohovec

5. Nitra t
6. Zlaté Moravce

7. Banská Štiavnica

8. Krupina

9. Modrý Kameň

10. Lovinobaňa

11. Hnúšta

12. Revúca

13. Dobšiná

14. Gelnica

15. Prešov

16. Trebišov

n. Michalovce

18. Humenné.
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8. számú ííiggelék.
B.

Jegyzéke 
azoknak a hatóságoknak, amelyek a szlovák határkeriiletben határszéli útiokmányok 

kiállitására jelenleg illetékesek.

a) Járási hivatalok:

1. Bratislava-vonkov,

2. Modra,

3. Trnava,

4. Hlohovec,

5. Nitra,

6. Zlaté Moravce,

. 7. Banská Štiavnica,

8. Krupina,

9. Modrý Kameň,

10. Lovinobaňa,

11. Hnúšta,

12. Revúca,

13. Dobšiná,

14. Gelnica,

15. Prešov,

16. Trebišov,

17. Michalovce,

18. Humenné.
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Obecná rada_____________________
Číslo___________

Príloha 9.

Úradné svedectvo.

Nižepodpísaná obecná rada týmto dosvedčuje, že (meno)________________  

__________________________obyvateľ v obci_____________________________________________  

je majiteľom, požívateľom, obrábateľom, nájomníkom nemovitosti vedenej pod číslom 

___ ________ v katastrálnych majetkových hárkoch tunajších a nachádzajúcej sa v 

chotári obce_____________________________

Rozsah tejto nemovitosti je______________________k. j. a delí sa podľa spôsobu

obrábania nasledovne:

oráčina _______________ k. j., záhrada ________________ k. j., vinica______________ k. j.,

ovocná záhrada_____________ k. j., lúka_____________ k. j., pasienka______________ k. j.,

les_______________  ,k j., trstenisko______________k. j., neúrodná pôda___________ k. j.

Plochu tohto majetku hraničná čiara preseká, nepreseká.

Výnosnosť nemovitosti je I., II., III. triedna.

Výšpomenovaný majiteľ, požívateľ, obrábate!, nájomník na tejto tu opísanej 

nemovitosti hospodárenie sám prevádza, poťažne on sám vedie.

Toto svedectvo sa vydáva za účelom vydania majiteľského cestovného pre

ukazu.

Dané__________________________

Podpie vystaviteľa.

Zbytočné má sa škrtnúť.
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9. számú íiiggelék. 
_______________________ kôzségi elôljáróság
--------------------------  azám.

Hatósági bizonylat.

Alulírott kôzségi elôljáróság ezennel hívatalosan igazolja, hogy____  
____________________________  név________________________-i lak« 

birtokosa, haszonélvezóje, mívelôje, bérlôje az itteni kat. birtokivekben------------  
ez. a. felvett és__________________________ határában fekvô ingatlannak.

Ennek az ingatlannak ôsszkiterjedése ________________k. h. és a kovet-
kezôképen oszlik meg mívelési ágak szerint: 
szántó __________________k. h. kert __________k. h. szôlô-----------------k. h.
gyümölcs ________________k. h. rét____________ k. h. legelô__________ k. h.
erdô____________________ k. h. nádas___________k. h.______________ k. h.
________________________ k. h. -_________ k. h. terméketlen________k. h.

A birtok teriiletét a határvonal átszeli, át nem szeli.
Az ingatlan hozamképességre nézve L, II., III. rendú.
Fentnevezett birtokos, haszonélvezô, mívelô, bérlô itt leirt ingatlanán a gaz- 

dálkodást maga végzi, illetve maga írányitja.
Jeleň bizonylat Birtokos Útiigazolvány kiállitása céljából adatott ki.
Kelt ____________________________

a kiállító aláirása.

Felesleges kitételeket tôrôlni kell.
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Príloha 10.

Pomenovanie vystavujúceho úradu-

Soznam pohraničných cestovných preukazov.

Q
M

0

Meno 
majiteľa

Bydlisko
Ciel 

prekročenia 
hranice

Číslo 
vysta
venia

M
aj

íte
ľs

ký
 ce

st
ov

ný
 pr

eu
ka

z

C
es

to
vn

ý 
pr

eu
ka

z 
m

aj
ite

ľo
v p

oz
em


ko

v —
 pr

et
al

ýc
h H 

št
. hr

an
ic

ou
 

2 *u

Po
hr

an
ič

ný
 cca

t. 
pr

eu
ka

z

poznámka

—

—— _— —

_________________ i.------- -------
'M

M
 

M
 ; : 

M
1 : 

1 
; 

;

1 
Ml— - -----------------

—----

— --------------

, i ■ ■

______ . -1--------------------------

Dané______________

M. P.

(Podpis.)
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10. számú fiiggelék.

443

A kiállító hatóság megnevezéae.

A határszéli útiokmányok jegyzéke.
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P. H.
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444 Slovenský z ákonník t, 41.

Bratislava, dňa 13. marca 1940.

Pán vyslanec I

z príležitosti podpísania dohody datovanej dnešného dňa o úprave pohranič
ného styku, dohodli sme sa navzájom, že spomenutá dohoda na základe vzájom*  
ného súhlasu má predbežne vstúpil v platnosť ešte pred výmenou ratifikačných listín 
a to s účinnosťou odo dňa 1. apríla 1940.

Prijmite, pán vyslanec, prejav mojej najhlbšej úcty.
Polyák v. r.

Jeho Excelencia

p. Alfréd Nickl de Oppauár, 
mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister, 

predseda maďarskej delegácie

Bratislava.

Vyhlasuje sa s tým, že dohoda vzhľadom na ustanovenie ods. 3, § 4 zákona 
č. 11/1940 SI. z. a vzhľadom na obsah vyššie uvedeného listu platí odo dňa 1. apríla 
1940.

Dr, Tuka v. r.
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42.
Vládne nariadenie 

zo dňa 3. marca 1942
o povinnosti riadneho obrábania poľno
hospodárskej pôdy a o povinnosti pesto- 

. vania obilnín.
Vláda Slovenskej republiky .podľa § 

100 ods.l zákona č, 131/1936 Sb. z. a n. 
nariaďuje:

§ L
, Vlastníci, poťažne užívatelia poľno

hospodárskej pôdy sú povinní všetky úho
ry neobrobená, nedostatočne obrobené 
alebo zanedbané pozemky, ako aj iné po
zemky, ktoré sú k obrobeniu vhodné, riaď1 
ne obrobiť a obsiať poľnohospodárskymi 
rastlinami potrebnými k výžive obyvateľ
stva alebo hospodárskych zvierat.

'§ 2-
Ak by vlastník, poťažne užívateľ poľ- 

nohospodárskej pôdy nemohol splniť po
vinnosť uvedenú v § 1, je povinný pozem
ky (§ 1) do 15 dní od nadobudnutia účin
nosti tohto nariadenia dať do árendy ta
kej osobe, ktorá ich riadne obrobí a ob- 
seje.

§ 3.
(*)  Poľnohospodárska pôda, ktorá ne

bude obrobená podľa §§ 1 alebo 2, pri
delí sa bezplatne do úžitku na tri roky, 
až do sobrania úrody v roku 1944, inej 
vhodnej osobe,

(2) Osoba, ktorej bola pridelená pôda 
podľa ods. 1, je povinná na pridelenej pôde 
hospodáriť so starostlivosťou riadneho ho
spodára.

§ 4.
Ak vlastník, poťažne užívateľ má ne

obrobenú, nedostatočne obrobenú alebo 
‚zanedbanú poľnohospodársku pôdu vo 
výmere do 5 ha, pridelí ju obecný (ob
vodný) notársky úrad po vypočutí miest
nej komisie (§ 8); v ostatných prípadoch 
okresný úrad' na návrh obeoného (obvod
ného) notárskeho úradu podaný po vypo
čutí miestnej komisie.

§ 5.
Hocaký podstatnejší presun v pestova

ní plodín na úkor pestovania obilnín v po
rovnaní s hospodárskym rokom 1940/1941

sa zakazuje. Obilninami sa rozumejú: pše
nica, raž, jačmeň, ovos a kukurica kaž
dého druhu.

§ 6.
Smluvy, ktorými sa vlastníci, poťaž

ne užívatelia ornej pôdy vo výmere nad 5 
ha zaväzujú k pestovaniu a dodávke iných 
poľnohospodárskych plodín ako cukrovej 
repy, olejnatých semien a priadnych rast
lín, sú bezúčinné, nakoľko by ich splnením 
bolo ohrožené pestovanie obilnín v takom 
rozsahu, v akom sa pestovaly v hospodár
skom roku 1940/1941.

§ 7.
.(’) Vlastníci, poťažne užívatelia ornej 

pôdy vo výmere viac ako 20 ha smú pesto
vať mrkvu, petržlen, kapustu, mak a tráv
ne semená len na takej výmere, v akej sa 
očakáva úroda týchto plodín potrebná pre 
vlastnú domácnosť alebo hospodárstvo.

(2) Smluvy, ktorými sa osoby uvedené 
v ods. 1 zaväzujú k pestovaniu a dodávke 
poľnohospodárskych plodín tam uvede
ných, sú bezúčinné.

§ 8.
(*)  V každej obci sa zriadi miestna ko

misia, ktorá sa skladá zo starostu (vlád
neho komisára) obce, zástupcu miestnej 
organizácie HSĽS, zástupcu miestnej sku
piny Slovenského pôdohospodárskeho 
sdruženia a kde je miestna nemecká ná
rodná skupina, tiež zo zástupcu tejto.

(2) Miestnu komisiu svoláva podľa po
treby alebo na príkaz obecného (obvod
ného) notára starosta (vládny komisár) 
obce, ktorý je súčasne jej predsedom.

(’) Miestna komisia je povinná starať 
sa o to, aby v obci boly zachovávané 
všetky ustanovenia tohto nariadenia, 
najmä aby všetka poľnohospodárska pôda 
v obci, súca na. obrábanie, bola riadne a 
včas obhoepodárovaná a aby pestovaním 
iných poľnohospodárskych plodín nebolo 
ohrožené pestovanie obilnín.

(‘) Ak miestna komisia zistí závadu, je 
povinná to bez meškania oznámiť obecné
mu (obvodnému) notárskemu úradu s ná
vrhom na nápravu.

§ 9.
Proti rozhodnutiam podľa § 4 opravný 

prostriedok nie je prípustný.
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§ 10.
Ministerstvo hospodárstva môže v odô- 

voidnených prípadoch povoliť výnimku 
z ustanovení tohto nariadenia. Vyhláškou 
v Úradných novinách môže túto pôsobnosť 
úplne alebo čiastočne preniesť na župné 
alebo okresné úrady.

§ 11.
Ustanovenia vládneho nariadenia č. 

39/1939 SL z. predĺženého nariadením 
s mocou zákona č. 230/1941 SI. z. možno 
použiť aj na pozemkové majetky do 30 ha.

§ 12.
Nezachovanie ustanovení tohto naria

denia trescú okresné (štátne policajné) 
úrady ako priestupok zatvorením do 2 ro
kov alebo peňažným trestom do Ks 
500.000; nevymožiteľný peňažný trest má 
sa premeniť na náhradný trest zatvorenia 
do 2 rokov.

§ 13.
(*)  Výrok, ktorým bol uložený trest na 

slobode alebo peňažný trest presahujúci

10.000 Ks, sa uverejní na útraty odsúdené
ho v jednom, prípadne aj v niekoľkých ča
sopisoch, určených v rozsudku. Okrem 
uverejnenia v časopisoch alebo miesto ne
ho možno v rozsudku vysloviť, že sa od
sudzujúci výrok vyhlási iným spôsobom ňá 
útraty odsúdeného v obci, kde tento- býva 
alebo aj v obci, kde sa trestného činu do
pustil. . .

(J) Ak sú pre to osobitné,dôvody, mož
no vysloviť, že sa má uverejniť aj odôvod
nenie odsudzujúceho rozsudku. '' ’

§ 14. , ..... ,
Vyhláška Najvyššieho úradu hospodár

skeho č. 226/1939 SI. z. sa zrušuje. - • .-.

§ 15. ' - ■ -

Toto nariádenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho
spodárstva so zúčastnenými ministrami. :

Mach v. r. 
aj za predsedu vlády. 
Dr. Medrický v. r. ,, r

Dr. Fritz v. r. , -

Tlač Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany a. 12.
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43.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí 
zo dňa 22. januára 1942

o Obchodnej smluve medzí Slovenskom a Taliansko-albánskou colnou úniou a o 
Dohode medzí Slovenskom a Talíansko-albánskou colnou úniou o zriadení stálej 

smiešanej komisie.
Dňa 21. decembra 1940 bola podpísaná v Ríme Obchodná smluva medzi Slo

venskom a Talíansko-albánskou colnou úniou áko i Dohoda medzi Slovenskom a 
Talíansko-albánskou colnou úniou o zriadení stálej smiešanej komisie.

Snem Slovenskej republiky v zasadnutí dňa 29. marca 1941 vyslovil súhlas 
s týmito smluvami; ratifikačné pôvodiny boly vymenené dňa 6. novembra 1941 
v Bratislave.

Podľa čl. 14 Obchodnej smluvy nadobudla táto účinnost mesiac po výmene 
ratifikačných listín. Dohoda medzi Slovenskom a Taliansko-albánskou colnou úniou 
o zriadení stálej smiešanej komisie nadobudla účinnost dňom výmeny ratifikačných 
lis'tín, t. j. 6. novembra 1941.

Dohoda sa uverejňuje vo francúzskom pôvodnom znení a v slovenskom pre
klade.

Dr. Tuka v. r.

TRAITÉ DE COMMERCE
entre la Slovaquie et I’Union douaniére 

italo-albanaise.

(Preklad.}

OBCHODNÁ SMLUVA
medzi Slovenskom a Taliansko-albánskou 

colnou úniou.
LE GOUVERNEMENT DE LA RE- 

PUBLIQUE SLOVAQUE, et le GOUVER
NEMENT ITALIEN, au non de l'Union 
douaniére italo-albanaise, désireux de fa- 
ciliter et dévélopper les relations com- 
merciales entre les Pays respectifs, ont 
résolu de conclure un Traité et ont nom- 
mé a cet effet pour leure Plénipotentiaires 
les soussignés, lesquels sont convenus des 
dispositions suivantes:

Art. 1-er.
Les ressortissants de chacune des Par

ties Contractentes jouiront sur le territoi-

VLADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
a TALIANSKA VLADA v mene taliansko- 
albánskej colnej únie, želajúc si uľah
čiť a rozvinúť obchodné vzťahy medzi obo
ma štátmi, rozhodly sa uzavrieť Smluvu a 
za tým účelom menovaly svojich nižepod- 
písaných splnomocnencov, ktorí sa dohodli 
na týchto ustanoveniach:

Článok 1.
Príslušníci každej Smluvné) Strany sú 

účastní na území druhej Stnany toho isté-

Cena 2.80 Ks,
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re de ľaulre Partie du merne traitement 
que les nationaux en ce qui conceme 
ľexercice du commerce et de ľindustrie.

Les disposilions du présent Traité ne 
portent pas atteinle aux lois de police, de 
súreté et de déíense nationale en vigueur 
sur les territoires de chacune ries Parties 
Contractantes et qui sont applicables ä 
tous les étrangers.

Art, 2.
Les ressortissants de chacune des Par

ties Contractantes jouiront des mémes 
droits et avantages que les nationaux pour 
la protection judiciaires et administrative 
de leur personne et de leurs biens, droits 
et intéréts.

Ils ne seront pas assujettis, sur le terri- 
toire de ľautre Partie, ä des droits, taxes, 
impôts ou contributions sous quelque dé- 
nomination que ce soit autres ou pius élé- 
vés que ceux qui seront perqus sur les 
nationaux ou sur les ressortissants de la 
nation la pius favorisée,

Art. 3.

Les ressortissants des deux Parties 
Contractantes se rendant du territoire 
ďune des Parties Contractantes sur le ter
ritoire de ľautre Partie pour visiter les 
foires et les marchés ä ľeffet ď y exercer 
le commerce et vendre leurs produits, se
ront traités comme les nationaux et ne 
seront pas soumis ä des taxes pius élevées 
que celieš qui sont exigées des nationaux.

Art. 4.
Les sociétés civiles et commerciales 

(industrielles, íinanciéres, bancaires, ďas- 
surance, de transport, etc.} ainsi que les 
établissements publics ďassurance et 
autres en tant qu'ils exercent sur le terri
toire de ľautre Partie une activité de ca- 
ractére exelusivement commercial, régu- 
liérement constitués sur le territoire de 
ľune des Parties Contractantes, et y ayant 
leur siege social, seront reconnus de plein 
droit par ľaulre Partie comme existant 
réguliérement.

La legalite de la constitution de ces so- 
ciélés et établissements et leur capacité 
ďester en justice, ainsi que celieš de leurs 
succursales et agences, seront déterminées 
ďaprés leurs Statuts et la loi du pays oú 
ces sociétés et établissements ont été con- 
slitués.

ho zaobchádzania ako vlastní príslušníci, 
pokiaľ sa týka prevádzky obchodu a 
priemyslu. .

Ustanovenia tejto smluvy nedotýkajú 
sa zákonov o polícii, bezpečnosti a ná
rodnej obrane, platných na území každej 
Smluvnej Strany a uplatniteľných proti 
všetkým cudzincom.

Článok 2.

Príslušníci každej Smluvnej Strany po
žívajú tie isté práva a výhody ako vlast
ní príslušníci čo do súdnej a správnej 
ochrany pre svoje osoby, majetky, práva a 
záujmy.

Nebudú podrobení na území druhej 
Strany iným alebo vyšším daniam, dáv
kam, poplatkom alebo plneniam pod 
akýmkoľvek názvom, než ktoré budú vy
berané od vlastných občanov alebo prí
slušníkov štátu požívajúceho najväčšie 
výhody.

Článok 3.

S príslušníkmi oboch Smluvných Strán, 
ktorí sa uberajú z územia jednej Smluv
nej Strany na územie druhej Strany, aby 
navštívili veľtrhy a trhy za tým cieľom, 
aby tam obchodovali a predávali svoje 
výrobky, bude sa nakladať ako s vlastný
mi príslušníkmi a nebudú podrobení vyš
ším dávkam, než tým, ktoré sa vyberajú 
od vlastných príslušníkov.

Článok 4.

Spoločnosti právne a obchodné (prie
myselné, finančné, bankové, poisťova
cie, dopravné atď.) ako aj verejné po
isťovacie ústavy a iné, pokiaľ vykonávajú 
na území druhej Strany činnosť výlučne 
obchodného rázu, riadne založené na úze
mí jednej Smluvnej Strany a majúce tam 
svoje sídlo, budú uznané druhou Stra
nou ako riadne a plnoprávne jestvujúce.

Zákonitosť zriadenia týchto spoločnosti 
a ústavov ako aj ich filiálok a organizá
cií a ich spôsobilosť vystupovať pred 
súdmi bude sa posudzovať podľa ich sta
nov a zákonov štátu, v ktorom tieto ústa
vy a spoločnosti boly zriadené.
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Les sociétés et établissementsde lune 
des Parties Contractantes pourront s’étab- 
]ir, créer des filiales, succursales et agen- 
ces et exercer toute activité industrielle et 
commerciale sur le territoire de ľautre 
Partie, suivant les modalités, limitations 
et conditions établies par les lois en vi- 
gueur et qui sont applicables aux sociétés 
et établissements de la nation la pius fa- 
vorisée.

Les sociétés et établissements susdits 
jouiront en matiére judiciaire et de pro- 
tection devant les autorités administrati
ves des merne droits et avantages que les 
personnes physiques ressortissant ä leur 
pays ďorigine. lís jouiront également du 
traitemeni prévu pour les personnes phy
siques au deuxiéme alinéa de ľarticle 2 du 
présent Traité,

Art. 5.

Tout en étant admis au bénéfice des 
avantages pius grands qui peuvent décou- 
ler du traitement de la nation la pius fa- 
vorisée, les ressortissants de chacune des 
Parties Contractantes pourront sur le ter- 
ritoires de ľautre Partie, et sous réserve, 
le cas échéant, de la présentation ďune 
■čarte de légitimation, faire, soit person- 
nellement, soit part ľintermédiaire de 
voyageurs de commerce ä leur Service, 
Tachat, chez les négociants dans les lo- 
caux de vente ainsi que chez les produc- 
teurs, de marchandises faisant ľobjet de 
leur trafic. Ils pourront receuillir des com- 
mandes chez les négociants et producteuns 
-qui font le commerce ou employent, dans 
leuns établissements, des marchandises, de 
merne náture que celieš qui leur sont of- I 
fertes. Pour aucune de ces opérations ils 
•n'auront besoin ďune autorŕsation spéciaie 
et ne seront soumis, de leur côté ä aucu
ne taxe ou redevance spéciaie qui ne se- 
Tait pas exigible des entreprises nationales 
'et de leurs représentants, ä condition, 
toutefois, qu'ils n'emportent avec eux que 

■des échantillons et non des marchandises 
destinées á la vente.

La čarte de légitimation mentionnée ci 
.— dessus devra étre établie conformément 
au modéle indiqué dans la Convention in
ternationale pour la simp'ification des 
formalités douaniéres, signée ä Genéve le 
3 novembre 1923.

Les dispositions du présent article ne 
sont applicables ni aux Industries ambu
lantes, ni au colportage, ni ä la recherche 
•des commandes ou aux achats chez des

Spoločnosti a ústavy jednej Smluvnej 
Strany budú sa môct zakladal, zriaďoval 
filiálky, vedľajšie závody a agencie a vy
konávať hocakú činnosť priemyselnú a ob
chodnú na území druhej Strany podlá 
spôsobov, obmedzení a podmienok, urče
ných platnými zákonmi, ktoré možno 
použiť na spoločnosti a ústavy štátu po
žívajúceho najväčšie výhody,

Vyšespomenuté spoločnosti a ústavy 
požívajú v obore súdnom a vo veci ochra
ny pred správnymi úradmi tie práva a 
výhody ako príslušníci, osoby fyzické, 
v štáte svojho pôvodu. Budú účastné rov
nakého zaobchádzania, aké je určené pre 
fyzické osoby v druhom ods tavci 2. článku 
tejto smluvy.

Článok 5.
Úplným pripustením k úžitku čo naj

väčších výhod, ktoré môžu vyplývať zo za
obchádzania podľa doložky o najväčších vý
hodách, budú môcť príslušníci každej 
Smluvnej Strany na území druhej Strany 
prevádzať s výhradou po prípade s pred
ložením legitimácie buď osobne, buď pro
stredníctvom obchodných cestujúcich v ich 
službách, kúpu u obchodníkov v obchod
ných miestnostiach ako aj u výrobcov, 
ktorí s vyrobenými predmetmi obchodojú. 
Budú môcť sbierať Objednávky u obchod
níkov a výrobcov, ktorí obchodujú alebo 
narábajú vo svojich podnikoch tovarmi 
toho istého druhu, aké oni ponúkajú. Pre 
nijaký ž týchto úkonov nepotrebujú oso
bitného povolenia a nebudú podrobení ni
jakým dávkam alebo osobitným poplat
kom, ktoré by nebolo možné požadovať 
od domácich podnikov a ich zástupcov, 
vždy pod podmienkou, že prinesú so se
bou vzorky a nie tovary určené na predaj.

Vyšespomenuté legitimácia musí byť 
vyhotovená v shode so vzorom uvedeným 
v Medzinárodnom dohovore o zjednodu
šení colných formalít, podpísanej v Žene
ve dňa 3. novembra 1923.

Ustanovenia tohto článku nevzťahujú 
sa na kočovné živnosti, na podomové 
dbchodovanie a ani na. vyhľadávanie 
objednávok alebo na obchody u osôb, kto- 
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personnes n‘exerýant ni commerce ni in- 
dusfrie, chacune des Parties Contractan
tes réservant, ä cet égard, ľentiére liberté 
de sa législalion .

Art, 6.

Sous réserve des obligations prévues 
en cas de perte de la nationalité par la 
législalion de chacune des Parties Con
tractantes, les ressortissants de ľune des 
Parties Contractantes seront exempts, sur 
le territoire de ľautre Partie, de tout Ser
vice militaire personnel dans les forces 
armées terreslres de ľair ou maritimes 
de merne que dans les autres institutions 
militaires ou organisées militaircment et 
destinées au maintien de ľordre public 
et de la sécurité intérieure de l'Etat ainsi 
que de toules prestations militaires per- 
sonnelles. U seront exempts de toute 
taxe rempla^ant le dit Service ou les dites 
prestations. Toutefois, ils restent soumis 
aux réquisitions de toute náture auxquel- 
les seront soumis les nationaux et dans 
les mémes conditions que ceux-ci.

Art. 7.
Les marchandises, produits du sol et 

produits induslriels ďorigine de ľune des 
Parties Contractantes ne seront pas soum 
mís ä leur importation sur le territoire 
douaniér de ľautre Partie Contractante 
ä des droits ou taxes, charges et impôts, 
autres que ceux qui sont perqus ä ľim- 
portation ďun pays tiers quelconque.

Les deux Parties Contractantes se ga- 
rantissent réciproquement le traitement 
de la nation la pius favorisée en ce qui 
conceme les droits d‘exportation ou 
autres taxes, charges et impôts, qui sont 
per<?us ä ľexportation des marchandises 
ä destination de ľautre Partie.

De merne les deux Parties Contractan
tes se garantissent réciproquement le trai
tement de la nation la pius favorisée en 
ce qui conceme la maniere de la per- 
ception des droits, ľimportation et ľex- 
porlation temporaire, la réimportation et 
Ja réexportation et le transit ainsi que le 
remboursement des droits per^us, le 
transbordement et la mise des marchan
dises aux entrepôts ainsi que toutes for- 
malités douaniéres.

Art. 8.

Les marchandises et produits du sol 
ou induslriels ďune des Parties Contrac- 

ré neobchodujú ani neprevádzajú živnost: 
každá Smluvná Strana vyhradzuje si 
v tomto ohľade úplnú slobodu svojho zá
konodarstva.

Článok 6.
S výhradou záväzkov, predvídaných 

zákonodarstvom každej Smluvnej Strany 
pre prípad straty štátneho občianstva, prí
slušníci jednej zo Smluvných Strán budú 
oslobodení na území druhej Strany od 
každej osobnej služby vojenskej v brannej 
moci pozemnej, vzdušnej alebo námornej, 
ako aj od služby v iných vojenských alebo 
povojensky organizovaných ústavoch, ur
čených na udržovanie verejného poriadku 
a vnútornej bezpečnosti štátu, ako aj od 
všetkých osobných plnení vojenských. Bu
dú oslobodení od všetkých dávok nahra
dzujúcich túto službu alebo plnenia. Zo
stávajú však podrobení rekvizíciám kaž
dého druhu za tých istých podmienok, za 
akých budú podrobení vlastní príslušníci.

Článok 7.
Tovary, prírodné a priemyselné výrob

ky pôvodom z jednej Smluvnej Strany pri 
dovoze na colné územie druhej Stra
ny nebudú podrobené iným clám alebo 
dávkam, poplatkom a daniam ako lým, 
ktoré sa vyberajú pri dovoze z ktorého
koľvek tretieho štátu.

Obe Smluvné Strany zaručujú si na
vzájom zaobchádzanie podľa doložky 
o najväčších výhodách ohľadom vývozných 
ciel alebo iných dávok, poplatkov alebo 
daní, ktoré sa vyberajú pri vývoze tova
rov určených pre druhú Stranu.

Podobne obe Smluvné Strany zaručujú 
si navzájom zaobchádzanie podľa dolož
ky o najväčších výhodách čo do spôsobu 
vyberania ciel, dočasného dovozu a vývo
zu, zpätného dovozu a vývozu, tranzitu, 
ako aj čo do vrátenia vybraných ciel, 
predkladania a uskladnenia tovarov v 
vkladištiach ako aj ohľadom všetkých col
ných formalít.

Článok 8.
Tovary, prírodné alebo priemyselné 

výrobky jednej Smluvnej Strany po 
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tantes aprés avoir transité sur les terri- 
toires ďun ou de plusieurs pays tíers, ne 
seront pas soumis, lors de leur importa- 
tion sur le territoire de ľAutre ä des 
droits ou laxes pius éléves que s'ils 
avaient été importés directement de leur 
pays ďorigine. Ces dispositions s'appli- 
quent aux marchandises transportées di
rectement, ainsi qu'aux marchandises 
transportées aprés leur rechangement, 
réamballage et lorsqu'elles ont quiité les 
entrepôls.

Art. 9.
Les droits et taxes initérieurs de pro- 

duction, de fabrication, de consommation 
ou autres par lesquels une des Parties 
Contractantes trappe sur son territoire, 
en faveur de l'Etat, des corporations 
autonomes ou des sociétés de production, 
de transport, ďachat, de vente ou de con- 
sommation, les marchandises de ľautre 
Partie Conlranctante ne pourront pas étre 
pius élévés ni pius onéreux que les droits 
et taxes par lesquels eile trappe les mar
chandises similaires du pays ou de la na
tion la pius tavorisée.

Art. 10.
Le traitement de la nation la pius 

tavorisée prévu dans le présent Traité ne 
comprend pas:

a) Les priviléges spéciaux qui ont été 
ou seraient accordés par ľune des Par
ties Contractantes á un des pays limit- 
rophes pour faciliter le tratic de frontiére 
dans une zóne n'excédant pas 15 km. de 
part et ďautre des frontiéres.

b) Les engagements conventionnels, 
découlant pour ľune des Parties Contrac
tantes ďun accord ďunion douaniére.

Art. 11.
Dans les cas ou il serait exigé pour 

ľimportation des marchandises ďune des 
Parties Contractantes sur les territoires 
de ľautre Partie la présentation de cer- 
tiíicats ďorigine ou ďanalyse, seront 
reconnus valables les certificats délivrés 
par les Autorít és compétentes des deux 
Parties.

Les Parties contractantes se donneront 
réciproquement connaissance des autori- 
fés compétentes ä délivrer ces certificats. 

prepravení cez územie jedného alebo nie
ktorého tretieho štátu, nebudú pri do
voze na územie druhej Strany zatažené 
väčšími poplatkami alebo dávkami, než 
akoby boly dovezené priamo zo štátu svoj
ho pôvodu. Tieto ustanovenia sa vztahujú 
na tovary dopravované bezprostredne ako 
aj na tovary dopravované po ich preložení, 
prebalení a vyskladnení.

Článok 9.
Vnútorné poplatky, dávky v prospech 

štátu, autonomných korporácií alebo vý
robných, prepravných, nákupných alebo 
spotrebných družstiev, ktorými jedna 
Smluvná Strana zafažuje na svojom území 
výrobu, továrenskú výrobu, spotrebu ale
bo iné, ukladané na tovary druhej Strany, 
nebudiú môct byť vyššie ani ťažšie ako 
poplatky a dávky, ktoré ona ukladá na 
podobné tovary vlastné alebo štátu poží
vajúceho najväčšie výhody.

Článok 10.

Zaobchádzanie podľa doložky o naj
väčších výhodách, predvídané v tejto 
Smluve, nevzťahuje sa:

a) na osobitné výhody, ktoré jedna zo 
Smluvných Strán poskytla alebo poskytne 
susednému štátu pre uľahčenie pohranič
ného styku v pásme, ktoré nepresahuje 15 
km po oboch stranách hraníc,

b) na smluvné záväzky vyplývajúce pre 
jednu zo Smluvných Strán z dohody o ..col
nej únii.

Článok 11.
V prípade, že by sa vyžadovalo pri do

voze tovarov z územia jednej Strany na 
územie druhej predloženie osvedčenia 
o pôvode alebo rozboru, budú uznané za 
platné osvedčenia vystavené príslušnými 
úradmi druhej Strany.

Smluvné Strany oznámia si navzájom 
príslušné úrady pre vydávanie týchto 
osvedčení
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Art. 12. Článok 12.

Les deux Parties Contractantes 
s'accordent réciproquement la liberté du 
transit des voyageurs et des marchandi
ses i travers leurs territoires, soit sur 
terre, soit sur mer.

Obe Smluvné Strany priznávajú si na
vzájom slobodu 'tranzitu cez svoje územia 
pre cestujúcich a tovary, či už po suchu 
alebo po mori.

Art. 13.
Les deux Parties Contractantes s'en- 

gagent á s‘accorder réciproquement le 
traitement de la nation la pius favorisée 
en matiére de tarif des transports par 
chémiu de fer.

Článok 13.
Obe Smluvné Strany zaväzujú sa po

skytovať si navzájom zaobchádzanie po
dľa doložky o najväčších výhodách vo ve
ci železničného dopravného tarifu.

Art. 14.

Le présent Traité séra ratifié. H en- 
trera en vigueur un mois aprés ľéchange 
des Instruments de ratification, qui aura 
lieu á Bratislava aussitôt que faire se 
pourra.

Le présent Traité aura la durée ďun 
an et restera en vigueur, aprés ce terme, 
tant que ľune des Parties Contractantes 
n'aura pas notifié á ľautre Partie, par un 
préavis de trois mois, son intention ďen 
faire cesser les effets.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiai- 
res des deux Parties Contractantes ont 
signé le présent Traité et y ont apposé 
leurs sceaux.

Fait, en double exemplaire, á Rome, 
le 21. décembre 1940.

Článok 14.

Táto smluva bude ratifikovaná. Na
dobudne účinnosť mesiac po výmene ra
tifikačných listín, ktorá sa uskutoční v 
Bratislave, len čo to bude možné.

Táto dohoda platí jeden rok a zostane 
v platnosti i po tejto lehote, ak jedna 
Smluvná Strana neoznámi druhej úmysef 
vypovedať ju s trojmesačnou výpovednou 
lehotou.

Na dôkaz čoho splnomocnenci Smluv
ných Strán túto Smluvu podpísali a opa
trili svojimi pečaťmi.

Vyhotovené v dvoch exemplároch 
v Ríme, dňa 21. decembra 1940.

Pour ľltalie: Pour la Slovaquie:
A. GIANINI m. p. POLYÁK m. p.

Za Slovensko: Za Taliansko:
POLYÁK v. r. A. GIANINI v. r.

Accord
entre ľUnion douaniére italo-albanaise et 
la Slovaquie pour ľinstitution ďune Com

mission Mixte Permanente,
LE GOUVERNEMENT ITALIEN, au 

nom de ľUnion douaniére italo-albanaise, 
et le GOUVERNEMENT SLOVAQUE, 
désireux de facililer la collaboration éco- 
nomique entre les deux Pays, sont conve- 
ňus de ce qui suil:

Art. 1-er.
Dans le cours du mois successif ä 

ľenlrée en vigueur du présent Accord 
on procédeŕa ’ä la ‘Constitution dune 
Commision Mixte Permanente.

(Preklad.)
Dohoda

medzi Slovenskom a Taliansko-albánskou 
colnou úniou o zriadení trvalej smiešanej 

komisie.
Slovenská vláda a Talianska vláda 

v mene taliansko-albánskej colnej únie, 
želajúc si uľahčiť hospodársku spoluprácu 
medzi oboma štátmi, dohodly sa na tých
to ustanoveniach:

Článok 1.

n>ehom nasledujúceho mesiaca od na- 
GC'juur.’:■/?. účinnosti tejto dohody pristúpi 
sa k zriaacľ/u trvalej smiešanej komisie.
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Chacun des deux Gouvernement con- 
tractants désignera une délégation gou- 
vernementale en donnant communication 
ľautre de sa composition. Les Présidents 
des deux Délégations auront la faculté 
de nommer des membres suppléants, ďad- 
joindre des experts et ďins'tituer des sous*  
commissions mixtes pour ľexamen de 
questions particuliéres.

Les réunions de la Commission Mixte 
et des souscommissions auront lieu 
d'aprés 'les nécessilés et seront convo- 
quées d'accord entre les deux Présidents, 
lesquels fixeront la dáte et le lieu des 
séances et Vordre du jour des travaux.

Art. 2.
La Commission Mixte Permanente 

devra déliberer en ce qui concerne les 
mesures qu'il conviendra de prendre pour 
régler les échanges commerciaux et les 
Communications ferroviaires, maritimes et 
aériennes, entre les deux Pays et, én gé- 
néral, toutes les mesures qui peuvent de 
toule faqon favoriser une pius étroite col- 
laboralion économique entre les deux 
Pays.

Art. 3.
Le présent Accord séra ratifié et en- 

trera en vigueur le jour merne oú ľon 
procédera á ľéchange des Instruments de 
ratificalion, qui aura lieu ä Bratislava.

En foi de quoi les soussignés, dúment 
autorisés par lellis Gouvernements, ont 
signé le présent Accord.

Fait ä Rome, en double exemplaire, 
le 21. decembre 1940.

Pour Kliatie: Pour la Slovaquie:
A. GIANINI m. p. POLYAK m. p.

Každá Smluvná vláda určí vládnu de
legáciu a oznámi jej složenie druhej vlá
de. Predsedovia oboch delegácii budú mat 
právo menoval náhradných členov, pri
bral expertov a zriadil smiešané sub- 
komisie pre preskúmanie osobitných otá
zok.

Schôdzky smiešanej komisie a subkomi- 
sií uskutočnia sa podlá potreby a budú 
svolaná po dohode oboch predsedov, ktorí 
určia dátum, miesto schôdzky a poriadok 
pracovných dní.

Článok 2.
Trvalá smiešaná komisia má sa radil o 

opatreniach,nákoré má učinil pre úpravu 
obchodnej výmeny, dopravy železničnej, 
námornej a vzdušnej medzi oboma štátmi 
a vôbec o všetkých opatreniach, ktoré 
môžu každým spôsobom prispiet k užšej 
hospodárskej spolupráci medzi oboma 
štátmi.

Článok 3.
Táto dohoda bude ratifikovaná a na

dobudne účinnost toho istého dňa, kedy 
sa prevedie výmena ratifikačných listín, 
ktorá sa uskutoční v Bratislave.

Na dôkaz čoho podpísaní, náležite 
splnomocnení svojimi vládami, podpísali 
túto dohodu.

Vyhotovené v Ríme, v dvoch exemplá
roch, dňa 21. decembra 1940.
Za Slovensko: Za Taliansko:
POLYAK v. r. A. GIANINI v. r.

LE PRESIDENT DE LA DELEGATION 
SLOVAQUE

AU PRESIDENT DE LA DELEGATION 
ITALIENNE.

PREDSEDA SLOVENSKEJ DELEGÁCIE 
PREDSEDOVI 

TALIANSKEJ DELEGÁCIE.

Rom, le 21 décembre 1940. Rím, dňa 21. decembra 1940.

Monsieur le President,
J'ai ľhonneur de Vous confirmer. 

ľaccord suivant:
‚‚En relation ä la conclusion du Traité 

de Commerce entre l'Union douaniére 
italo-albanaise et la Slovaquie signé en 
dáte ďauiourd'hui, chacun des deux Pays 
mainliendra provisoirement en vigueur,

Pán predseda,
mám čest Vám potvrdiť nasledovnú 

dohodu:
„Vzhľadom na uzavretie Obchodnej 

dohody medzi Taliansko-albánskou colnou 
úniou a Slovenskom dnešného dňa, každá 
zo Smluvných Strán podrží predbežne 
v platnosti v prospech druhého štátu až 
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en faveur de ľautre Pays, jusqu'au mo
ment oíi des négociations seront entamées 
enlre les deux Gouvernements á ce sujet, 
le régime douanier et tarifaire conven- 
tionnel prévu par les Accordes conclus 
en cette matiére entre ľltalie et la Tché- 
coslovaquie."

Veuillez agréer, Monsieur le President, 
ľassurance de ma haute consideration.

POLYÁK m. p. 

do doby, keď sa začne rokovať v tejto zá
ležitosti medzi oboma vládami, smluvný 
colný atarifný režim obsiahnutý v dohode, 
uzavretej v tejto veci medzi Talianskom 
a Česko-slovenskom1."

Ráčte prijat, Pán predseda, uistenie o 
mojej hlbokej úcte.

POLYÁK v. r.

LE PRESIDENT DE LA DELEGATION 
SLOVAQUE

AU PRESIDENT DE LA DELEGATION 
ITALIENNE.

PREDSEDA SLOVENSKEJ DELEGÁCIE 
PREDSEDOVI 

TALIANSKEJ DELEGÁCIE.

Rom, le 21 ďfficmbre 1940. Rím, dňa 21. decembra 1940.

Monsieur le President,
J'ai ľhonneur de Vous confirmer 

ľaccord suivant:
„Les Autorités slovaques admettront 

ľimportation de ľltalie du vermout pro- 
duit d'aprés les dispositions contenues 
dans le R. decreto-legge du 9 novembre 
1933 n. 1696 qui regle la préparation et le 
commerce du vermout en Itálie, et accom- 
pagné par des certificats ďanalyse déli- 
vrés par les laboratoires ofíiciels charges 
de la livraison des dits certificats."

Je Vous prie d'agréer, Monsieur le Prä
sident, ľassurance de ma haute conside
ration.

POLYAK m. p.

Pán predseda,
mám česť potvrdiť Vám nasledovnú 

dohodu:
„Slovenské úrady povolia dovoz ver- 

mútu z Talianska, vyrobeného podlá 
ustanovení obsiahnutých v Kráľovskom zá
kone z 9. novembra 1933, č. 1696, ktorý 
upravuje výrobu a obchod s vermútom 
v Taliansku a doprevádzaného osvedče
niami o rozbore vydaných úradnými labo
ratóriami oprávnenými k vydaniu spome
nutých osvedčení."

Prosím, Pán predseda, prijmite uiste
nie o mojej hlbokej úcte.

POLYÁK v. r.

44. 
Zákon zo dňa 18, marca 1942 

o ochrane nájomníkov.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

DIEL PRVÝ.
O výpovedi.

§ L
(') Prenajímatelia bytov môžu vypo

vedať nájomnú smluvu len so svolením 
okresného súdu, v obvode ktorého je byt.

Svolenie k výpovedi možno dať len z dô
ležitých dôvodov.

(:) Za dôležitý dôvod (ods. 1) sa pova
žuje najmä:

a) ak nájomník ujednané alebo v prí
pustnej miere zvýšené (§ 8) nájomné ne
spornej výšky, hoci bol doporučeným li
stom upomenutý, nezaplatil po uplynutí 
obvyklej alebo na platenie nájomného do
hodnutej lehoty do konca lehoty, ktorú 
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povolil prenajímateľ aspoň na 24 hodín od 
upomienky;

h) ak bol nájomník alebo člen jeho do
mácnosti odsúdený pre trestný čin, ktorý 
sa stíha z úradnej moci, spáchaný na pre
najímateľovi alebo členovi jeho domácno
sti bývajúcom v dome, alebo pre trestný 
čin proti bezpečnosti cti, spáchaný na 
týchto osobách, alebo pre trestný čin 
proti cudziemu majetku, spáchaný na 
obyvateľoch domu;

c) ak bol nájomník vypovedaný z úze
mia Slovenskej republiky, alebo ak bol ná
jomník, ktorý v byte sám býva, vypove
daný z obce;

d) ak má nájomník iný a dostatočný 
byt v obci a ak nepotrebuje byt pre vý
kon alebo pri výkone svojho povolania, 
alebo ak nebýva v byte trvale, lebo má 
primeraný 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 osoby, ktoré nájomník prijal 
do bytu alebo do svojich služieb, porušujú 
opätovne hrubo poriadok v dome, alebo 
ak spôsobujú svojím chovaním v dome 
oprávnené pohoršenie a nájomník, 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 časť, ale sám 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 pláte
ná, neprimerane vysoká;

i) ak preukáže prenajímateľ právoplat
né úradné povolenie na užitočnejšiu stav
bu, ktorú nemožno vykonať bez vyprázd
nenia najatých miestnosti. Výpoved podľa 
tohto ustanovenia možno dať najmenej na 
tri mesiace. Ak prenajímateľ zo svojej 
viny nezačne so stavbou do troch mesia
cov po odovzdaní bytu, alebo v nej ne
pokračuje nepretržite , je povinný nájom
níkovi prenajať byt znovu, zaplatiť mu 
sťahovacie trovy a nahradiť inú škodu;

j) ak sa chce vlastník domu nasťahovať 
trvale do bytu vo svojom dome, ktorý 
má len jeden alebo dva byty, ak vlast
níctvo tohto domu nadobudol pred 31. 
decembrom 1931;

k) ak majiteľ továrenského, živnosten
ského alebo poľnohospodárskeho podniku 
potrebuje byt, zriadený pri podniku, na 
ciele prevádzky, a to pre ubytovanie za
mestnancov podniku;

1) ak sa prenajímateľ chce nasťahovať 
do bytu vo svojom dome, ktorého vlast
níctvo nadobudol najmenej dva roky pred 
podaním návrhu na výpoveď a zadováži ná
jomníkovi náhradný byt, ktorý súd uzná 
za dostatočný. Ustanovenie toto nemožno 
použiť, ak má prenajímateľ primeraný byt 
vo svojom alebo manželovom (manželki
nom) dome, alebo ak je v jeho alebo v 
dome manželovom (manželkinom) prime
raný byt, ktorý nepodlieha ustanoveniam 
tohto zákona a neobývajú ho príslušníci 
rodiny prenajímateľovej;

m) ak prenajímateľ potrebuje byt v do
me, ktorého vlastníctvo nadobudol najme
nej dva roky pred podaním návrhu na vý
poveď, pre svoje ženaté alebo vydaté deti 
alebo pre deti, ktoré sobášom mienia za
ložiť vlastnú domácnosť a nemajú dostatoč
ný vlastný byt, a ak prenajímateľ zadováži 
nájomníkovi náhradný byt, ktorý súd uzná 
za dostatočný. Ustanovenie toto nemožno 
použiť, ak je v dome prenajímateľovom, je
ho manžela (manželky), osôb, ktoré chce 
prenajímateľ do bytu nasťahovať, alebo ich 
rodičov primeraný byt, ktorý nepodlieha 
ustanoveniam tohto zákona a neobýva ho 
prenajímateľ alebo príslušníci jeho rodiny. 
Ak bola podľa tohto ustanovenia daná 
výpoveď z iného bytu v tom istom dome, 
možno použiť toto ustanovenie len po 
uplynutí jedného roku;

n) a'k prenajímateľ potrebuje prevo- 
dzovňu v dome, ktorého vlastníctvo na
dobudol najmenej dva roky pred podaním 
návrhu na výpoveď, pre seba, svojho 
manžela (manželku) alebo svoje dieťa. 
Ustanovenie toto nemožno použiť, ak je 
v dome prenajímateľovom, jého manžela 
(manželky) alebo jeho dieťaťa primeraná 
prevodzovňa, nepodliehajúca ustanove
niam tohto zákona;

o) ak nájomník má v obci, v ktorej 
býva, alebo vykonáva svoje povolanie, 
dom, v ktorom je primerane veľký byt, 
nepodliehajúci ustanoveniam tohto záko
na; ustanovenie toto možno použiť len na 
miestnosti, užívané na bývanie;

p) ak nájomníka právoplatný rozsudok 
alebo výrok živnostenského úradu zbavil 
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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
ností, užívaných na prevodzovanie živno
sti, ktoré nie sú častou bytu; ak sa vzfa- 
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 
vlastníkom domu, že potrebuje miestnosti 
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 vzájoranost 
zachovávaná, dáva súdu v prípadoch po
chybných Ministerstvo pravosúdia po do
hode s ministrom zahraničných vecí; toto 
vyhlásenie je pre súd záväzné.

(:) Ak bola pripustená výpoveď z dô
vodov, uvedených v ods. 2 pod pism. j) až 
n), je prenajímateľ povinný vypovedané
mu nájomníkovi znovu prenajal byt alebo 
inú mieslnost a nahradiť mu zavinenú ško
du, ak byt alebo miestnosti nebudú do šty
roch týždňov po vyprázdnení použité na 
ciel, pre ktorý bola výpoveď povolená. 
Do tejto lehoty sa nevpočíla čas potrebný 
na úpravu miestností, ak sa s úpravou za
počalo najneskoršie do 14 dní po uprázd
není miestností a ak sa v nej riadne po
kračuje.

(') Pojem náhradného bytu, dostatoč
ného podľa ods. 2 pism. 1) a m) určuje 
vládne nariadenie č. 103.1930 Sb. z. a n.

§ 2.
(') Smluvy nájomné, uzavreté na určitú 

dobu po 3. máji 1920, pokladajú sa počas 
platnosti tohto zákona za uzavreté na 
neurčitú dobu s výpovednou lehotou, ur
čenou osobitnými predpismi alebo v mie
ste obvyklou. Na výpoveď prenajímate
ľovu treba použit ustanovenia § 1 s tým 
obmedzením, že pred uplynutím dojedna
nej nájomnej doby môže prenajímateľ vy
povedať takú smluvu len z dôvodov, uve
dených v § 1 ods. 2 pism. a) až e), g), h) 
a i) a v § 3 ods. 2.

(’) Ustanovenia ods. 1 sa nevzťahujú 
na smluvy nájomné, uzavreté na určitý 
čas, kratší ako tri mesiace, vyjmúc, žeby 
nájomník používal byt so svolením pre
najímateľovým ďalej ako tri mesiace.

§ 3.
P) V čase platnosti tohto zákona 

môže prenajímateľ žiadať zrušenie nájom
nej smluvy bez výpovede len, ak zneužíva 
nájomník byt na veľkú škodu prenajíma
teľovu, alebo ak treba prenajaté stavisko- 
z nariadenia stavebného úradu znovu- 
stavať alebo zrúcať.

P) Z dôvodov uvedených v ods. 1 mož
no tiež povoliť výpoveď podľa § 1.

§ 4.
(') Ak chce prenajímateľ dať výpoveď,, 

urobí tak písomne alebo protokolárnym 
návrhom na okresnom súde, v obvode kto- 
bytu a času, na ktorý sa dáva výpoveď, 
dôvod výpovede a dôkazy. Ak ide o dô
vod výpovede podľa § 1 ods. 2 pism. k), 
treba potrebu podniku preukázať právo
platným potvrdením okresného úradu. 
V žiadosti o potvrdenie treba označiť' 
meno nájomníka, ktorému má byť daná 
výpoveď a zamestnanca, pre ktorého ma
jiteľ podniku byt potrebuje. Nájomníka 
treba o pokračovaní upovedomiť. Proti 
potvrdeniu môže si sťažovať majiteľ pod
niku a nájomník na župnom úrade, ktorý 
rozhoduje s konečnou platnosťou. Iné dô
vody v pokračovaní nemožno si všímať.

(!) Súd, vypočujúc strany, vykoná v mi- 
mospornom pokračovaní potrebné vyše
trenia a vysloví usnesením, či pripusti 
výpoveď; súčasne rozhodne o útratách. 
V usnesení, ktorým súd pripustí výpoveď, 
udá súčasne určitý čas, kedy sa nájom 
skonči, a nariadi nájomníkovi s pohroze
ním exekúciou, aby odovzdal byt v urče
nom čase. Ak uplynula už v čase, kedy 
súd povoľuje výpoveď, dojednaná alebo 
osobitnými predpismi určená alebo v mie
ste obvyklá výpovedná lehota, určí súd 
čas, kedy sa skončí nájom, a to pri nájme 
na neurčitú dobu — tak, akoby výpoveď 
bola daná v najbližšej výpovednej lehote, 
ak sa výpoveď nenavrhovala pre lehotu 
ešte neskoršiu, a pri nájme na určitú do
bu, — tak, aby nájomca mal na vyprázd
nenie primeraný čas.
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(*)  Svolenie k výpovedí z dôvodu uve
deného v § 1 ods. 2 písní, a) môže súd 
odoprieť, ak nájomník zaplatí dlžné ná
jomné najneskoršie pred skončením po
kračovania.

(*)  Proti usneseniu možno podať rekurz 
do 8 dni od doručenia na krajský súd; re
kurz sa má podať na okresnom súde. Proti 
usneseniu krajského súdu sa opravný pro
striedok nepripúšťa. Vyhovujúce právo
platné usnesenie nahradzuje platnú výpo
veď.

§ 5.
O útratách pokračovania platia zásady 

pokračovania spo-mého.

§ 6-
(') Po smrti nájomníkovej vstupujú do 

nájomnej smluvy o byte príslušníci jeho 
rodiny, a'k bývali v jeho byte v čase jeho 
smrti už aspoň tri mesiace, nemajúc vlast
ného bytu. Ak niet takých osôb, alebo ak 
ide o iné miestnosti než byt, platia na 
prechod práv z nájomnej smluvy na de
dičov nájomníkových a na pomer medzi 
dedičmi a prenajímateľom ustanovenia ob
čianskeho práva.

(:) Ak nájomník zanechá spoločnú do
mácnosť so svojou rodinou a spoločný 
byt opusti, prechádzajú práva a povinno
sti nájomníka na príslušníkov jeho rodiny, 
ak títo nevyhlásia do týždňa, že nechcú 
pokračovať v nájomnom pomere.

§ 7.
(') Ustanovenia predchádzajúcich para

grafov sa vzťahujú aj na nájomné smluvy 
o prevádzaní živností v najatých miestno
stiach.

(=) Účinnosť ustanovení §§ 1 až 6 a 
ustanovení ods. 1 tohto paragrafu nemož
no vylúčiť alebo obmedziť smluvou strán.

DIEL DRUHY.
Nájomné.

§ 8.
(') O zvýšení nájomného, o primerano

sti úplaty za užívanie zariadenia prena
jatého bytu a iného dojednaného plnenia 
platia ustanovenia, zákona č. 63/1940 SI. 
z. a právne predpisy vydané na jeho zá
klade.

(a) Podnájomné s vedľajšími poplatka
mi nesmie byť väčšie ako nájomné s ve
dľajšími poplatkami, ktoré piati nájomník, 
a ak bola daná len časť bytu do podnáj
mu, — ako pomerná časť nájomného s ve
dľajšími poplatkami, pripadajúcimi na časť 
danú do podnájmu.

(3) Nájomník je povinný na žiadosť 
vlastníka domu oznámiť mu každý pod
nájom a súčasne udať meno a povolanie 
podnájomníka, výšku podnájomného a 
výšku úplaty za užívanie zariadenia bytu 
a iné dojednané plnenia.

§ 9.
Prenájom ale/bo postúpenie bytu s pod

mienkou, že nájomník kúpi zariadenie by
tu, je zakázané. Čo bolo z tohto dôvodu 
platené, možno požadovať zpät so zákon
nými úrokmi.

§ 10.
(*)  Zakázané sú všetky právne úkony, 

'ktorými doterajší nájomník alebo iný 
užívateľ bytu dáva sebe alebo niekomu 
inému niečo poskytovať aleibo sľubovať za 
postúpenie bytu alebo v súvislosti s tým, 
alebo ktorými prenajímateľ okrem nájom
ného dáva poskytovať alebo sľubovať 
sebe alebo niekomu inému niečo za to, že 
prenajíma byt, alebo (ktorými si niekto 
dáva poskytovať alebo sľubovať neprime
ranú odmenu za sprostredkovanie nájmu.

(2) Čo bolo plnené proti ustanoveniu 
ods. 1, možno požadovať zpät so zákonný
mi úrokmi. Tohto nároku na vrátenie ne
možno sa zriecť vopred. Nárok na vráte
nie sa premlčuje do 6 mesiacov od zruše
nia nájomnej smluvy.

DIEL TRETÍ.
Ustanovenia všeobecné a trestné.

§ 11.
(l) Ustanovenia tohto zákona sa vzťa

hujú na byty, pozostávajúce okrem ku
chyne a izby pre slúžku z jednej obytnej 
miestnosti, a na byty menšie, prenajaté 
v ofooch prípadoch pred 1. januárom 1940, 
a na miestnosti, ktoré nie sú časťou bytu 
a majú povahu malých prevodzovieň, a to 
aj v prípadoch, v ktorých už bola prípad
ne daná výpoveď k 31. decembru 1941.
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(J) Ustanovenia tohto zákona vzťahujú 
sa, nakoľko nie je inak ustanovené, i na 
jednotlivé časti bytu a akékoľvek iné 
miestnosti, ktoré sú predmetom nájomnej 
alebo podnájomnej smluvy, ale len ak 
patria k bytu, určenému v ods. 1.

(:) Príslušníkmi rodiny podľa ustano
vení tohto zákona sú: manžel, príbuzní 
v línii priamej a súrodenci.

§ 12.
(') Ustanovenia tohto zákona sa ne

vzťahujú na domy, ktoré sú vo vlastníctve 
osady, obce, župy, sociálne poisťovacieho 
ústavu alebo stavebného sdruženia, ktoré 
bolo uznané za obecne prospešné, na do
my vo vlastníctve alebo správe štátu — 
okrem domov uvedených v ods. 3, — na 
domy, ktoré sú vo vlastníctve železníc 
alebo železničných fondov, a na byty (pre- 
vodzovne), v ktorých nájomníkom je Žid 
(§ 1 nariadenia č. 198/1941 SI. z.).

(:) Ak ide o domy, obce alebo župy, je 
výpoved prípustná len na základe právo
platného usnesenia obecnej rady u obce 
— župného výboru u župy.

(3) Ustanovenia tohto zákona sa vzťa
hujú na byty, uvedené v § 11, v domoch, 
ktoré prešly do vlastníctva štátu podľa 
vyhlášky č. 238/1941 SI. z., nakoľko ná
jomníkom nie je Žid.

§ 13.
Výhody tohto zákona používajú aj prí

slušníci cudzieho štátu za rovnakých pod
mienok ako príslušníci Slovenskej repu
bliky, ak cudzí štát postupuje voči prí
slušníkom Slovenskej republiky v tomto 
ohľade rovnako ako voči svojim štátnym 
príslušníkom.

§ 14.
Zápisnice a podania v súdnom pokra

čovaní podľa tohto zákona podliehajú po
platkom určeným pre pokračovanie mi- 
mosporné; z konečného usnesenia má sa 
zaplatiť poplatok, rovnajúci sa polovičné
mu rozsudočnému.

§ 15.
Osobu, ktorá údaje požadované týmto 

zákonom, «činí nesprávne alebo neúplne, 

alebo vôbec neučiní, alebo inak tento zá
kon obchádza, ako aj toho, kto sa dopu
stí činov, ktoré sú podľa tohto zákona 
zakázané, — ak nejde o čin prísnejšie 
trestný, — potresce pre priestupok okres
ný (štátny policajný) úrad peňažným tre
stom do Ks 20.000.— alebo zatvorením do 
6 mesiacov. Nevymožiteľný peňažný trest 
treba premeniť na zatvorenie v medziach 
trestu na slobode.

§ 16.
Nariadenie s mocou zákona č. 267/1941 

SI. z. sa zrušuje.

§ 17.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

odo dňa 1. januára 1942 a stráca účinnosť 
dňom 31. decembrom 1944; vykoná ho mi
nister vnútra s ministrom financií a s mi
nistrom pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.
Dr. Pružinský v. r. 

Dr. Fritz v. r.
Dr. Medrický v. r.

45.
Vládne nariadenie 

zo dňa 24. marca 1942 
o pracovnej povinností za brannej pohoto

vosti štátu.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 60 

ods. 1 zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. na
riaďuje:

§ 1.
Ak pracovná povinnosť nie je stano

vená už podľa § 60 ods. 2, poťažne § 64 
zákona č. 131/1936 Sb. z. a n., ukladá sa 
pracovná povinnosť:

a) osobám zamestnaným v podnikoch, 
ústavoch a iných zariadeniach uvedených 
v §§ 1 a 3 vládneho nariadenia č. 197/1936 
Sb. z. a n., a to bez ohľadu na to, či sú 
tieto podniky prevádzané ako živnosti to
várenské (podľa rovnakých prevodzova- 
cích zásad ako živnosti továrenské) alebo 
nie;

b) osobám zamestnaným:
1. v podnikoch pre výrobu poľnohospo

dársku a chovateľskú.
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2. v mliekárňach,
3. na pílach, v skladoch dreva a pod

nikoch na fažbu dreva,
4. v podnikoch na výrobu debien a 

sudov,
5, v tehelniach,
6. vo vodárňach, plynárňach a elektrár

ňach,
7. v podnikoch pre dopravu nákladov 

alebo osôb,
8. v lekárňach,
9. v liečebných ústavoch,

10. v karantenných, dezinfekčných, či
stiacich a spaľovacích staniciach,

11. v prádelniach a čistiarňach,
12. v podnikoch na fažbu prirodzených 

minerálnych vôd a solí,
13. v mydliarňach a sviečkárňach,
14. v rozhlase,
15. v tlačiarňach každého druhu, 

nakoľko sa na zamestnancov v týchto obo
roch práce nevzťahuje už ustanovenie 
písm. a).

§ 2.
Pracovná povinnosf (§ 1) sa vzťahuje 

na všetkých zamestnancov v pracovných 
oboroch uvedených v § 1 bez ohľadu na 
ich vek a pohlavie.

§ 3.
Vládne nariadenie č. 174/1941 SI. z. sa 

zrušuje.
§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnost 
dňom vyhlásenia a platí za brannej poho
tovosti štátu, vyhlásenej vyhláškou č. 115/ 
1941 SI. z.; vykoná ho minister vnútra so 
zúčastnenými ministrami.

Mach v. r, 
aj za predsedu vlády. 
Dr. Pružinský v. r.

Dr. Fritz v. r.
Dr. Medrický v. r.

Stano v. r.
Čatloš v. r.

46.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 18, marca 1942

o dočasnom slúčení cla na nátronovú 
(sulfátovú) celulózu.

P) Podľa § 2 vládneho nariadenia č. 
157/1939 SI. z. po dohode s Ministerstvom 

hospodárstva snižujem na čas do 31. de
cembra 1942 clo na nátronovú (sulfátovú) 
celulózu sadz. pol. 284/b2 na sumu 5.— 
Ks za 100 kg hrubej váhy na osvedčenie 
príslušnej Obchodnej a priemyselnej ko
mory, že ide o jej upotrebenie na výrobu 
nátronového papiera a tovarov z neho vy
robených výhradne pre potrebu v tuzem
sku.

(2) Dovoz tovaru uvedeného v ods. 1 
musí sa uskutočniť cez colný úrad v Žiline, 
ktorý zároveň poverujem jeho kontrolou.

P) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

47.
Vládne nariadenie 

zo dňa 24. marca 1942
o úprave najvyšších prípustných úroko

vých sadzieb z vkladov na bežných 
účtoch.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 
zákona č. 135/1941 SI. z. nariaďuje:

§ I-
(') Najvyššie prípustné úrokové sadzby 

z vkladov na bežných účtoch upravujú sa 
v rozsahu a v miere, ako je určené v prí
lohe tohto nariadenia.

p) Úrokové sadzby určené v tabuľke’ č. 
3 prílohy nariadenia s mocou zákona č. 
348/1940 SI. z. sa zrušujú.

P) Všade tam, kde nariadenie s mocou 
zákona č. 348/1940 SI. z. uvádza úrokové 
sadzby podľa tabuľky č. 3, majú sa, počí
najúc dňom nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia, rozumieť úrokové sadzby ur
čené v prílohe tohto nariadenia.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom 1. apríla 1942; vykoná ho minister 
financií so zúčastnenými ministrami.

Mach v. r. 
aj za predsedu vlády. 
Dr. Pružinský v. r.

Dr. Fritz v. r.
Dr. Medrický v. r.

Stano v. r.
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Príloha k vládnemu nariadeniu é. 4711942 SI z.

Pre vklady uložené Položka
v hocktorom 

peňažnom ústave
sadzba až

inými ako nižšie uvede
nými vkladateľmi

bez výpovede A 1½%
s výpoveďou 
aspoň 1-mesačnou B 2%
6 výpovedou 
aspoň 3-mesačnou C 2½9b
s výpovedou 
aspoň 6-mesačnou D 3’/.%

ústavmi ľudového pe
ňažníctva (vynímajúc 
sväzy)

bez výpovede E 2% (2¼%)
s výpovedou 
aspoň 1-mesačnou F 2½%
s výpoveďou 
aspoň 3-mesačnou G 3%
s výpoveďou 
aspoň 6-mesačnou H ‘ 3½%

sväzmi a poisťovňami

bez výpovede J 2¼%
s výpoveďou 
aspoň 1-mesačnou K 2¾%
s výpoveďou 
aspoň 3-mesačnou L 3¼%
s výpoveďou 
aspoň 6-mesačnou M 3¾%

Poznámky:

1. Odlišná sadzba v zátvorke, určená v položke E, platí len pre vklady, ulo
žené úvernými družstvami v ich sväzoch (ústrediach) alebo sporiteľňami v Sloven
skej hypotečnej a komunálnej banke.

2. S väzmi treba rozumieť sväzy (ústredia) úverných družstiev; poisťovňami — 
verejnoprávne sociálne poisťujúce ústavy a súkromnoprávne poisťovne.

Tl«4: Andrai v Br»bol»TO, U1ÍM Rodobrany í. IX
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48. 
Zákon 

zo dňa 27. marca 1942 
o mimoriadnych investičných nákupoch 

štátu.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

oa tomto zákone:

§ 1-
Vláda sa splnomocňuje, aby v rokoch 

1942 až 1945 použila hotovosti štátu v ríš
skych markách na investičné nákupy, a to:

podnikov:

62,000.000.— Ks

692,000.000.— Ks

42,000.000— Ks

800.000.— Ks

27,000.000— Ks

800.000.— Ks

1. štátnych
a) Slovenskej pošty do 

výšky .................
b) Slovenských želez

níc do výšky . .
c) Štátnych lesov a 

majetkov do výšky
d) Štátnych majetkov 

poľnohospodárskych 
škôl a výskumných 
ústavov poľnohospo
dárskych do výšky

e) Štátnych banských 
a hutníckych zá
vodov do výšky

f) Štátnych tlačiarní 
do výšky ....

2. vlastnej štátnej správy:
a) Ministerstva hospo

dárstva do výšky . 400,000.000.— Ks
b) Ministerstva do

pravy a verejných
prác do výšky . . 422,000.000.— Ks

c) iných rezortov štát
nej správy . . . 200,000.000.— Ks.

§ 2.
Podniky, uvedené v § 1, budú počas 

10 rokov, počínajúc rokom, v ktorom bola 
vyplatená prvá splátka na zadanú objed
návku, prispieval na umorenie štátneho 
dlhu sumou rovnajúcou sa '/i0 celkovej 
sumy zadaných alebo splnených objedná
vok pre ten-ktorý podnik.

§ 3.
P) Nakoľko by sa sumy, určené v § 

1, pre jednotlivé podniky alebo odvetvia 
vlastnej štátnej správy tam uvedené ne
mohly použiť, možno ich zvyšky použiť za 
súhlasu ministra financií a Najvyššieho 
účtovného kontrolného úradu pre iný pod
nik alebo odvetvie vlastnej štátnej správy.

(2) Ustanovenie § 2 platí aj pre pod
niky, pre ktoré boly použité prostriedky 
podľa ods. 1.

§ 4.
(') Nakoľko by štátne hotovosti v ríš

skych markách nedostačovaly na ciele 
uvedené v § 1, môže minister financií 
zadovážiť hotovosti v ríšskych markách, 
ktoré patria Slovenskej národnej banke.

(:) Úrok a úmor dlhu podľa ods. 1 za
isti sa každoročne v štátnom rozpočte su
mou, rovnajúcou sa skutočne použitých 
prostriedkov, počínajúc rokom, nasledujú
cim po roku, v ktorom sa prostriedky po
užily.

§ 5.
Trhové ceny z prípadných prevodov 

nákupov podľa § 1 č. 2 pism. a) na iné 
osoby odvedú sa každoročne v prospech 
Všeobecnej pokladničnej správy.

§ 6.
Vláda poverí osobitnú komisiu, pozo

stávajúcu zo zástupcov Ministerstva finan

Cena 1.— Ks.
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cií a ostatných ministerstiev, aby v prí
tomnosti zástupcov Najvyššieho účtovného 
kontrolného úradu rozhodla o jednotlivých 
investičných nákupoch podlá § 1, ako aj 
o ich účelnosti, nutnosti a realizovateľ- 
nosti.

§ 7.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ha minister fi
nancií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r. 

Mach v. r. 
aj za predsedu vlády. 
Dr. Pružinský v. r.

Dr. Fritz v. r.
Dr. Medrický v. r.

Sivák v. r. 
Stano v. r. 
Čatloš v. r.

49. 
Zákon 

zo dňa 27. marca 1942 
o podpore na zvýšenie poľnohospodárskej 

výroby.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

§ 1.
Na podporovanie zvýšenia poľnohospo

dárskej výroby povoľuje sa v roku 1942 
mimoriadny výdavok do výšky Ks 
100,000.000.

§ 2.
Minister financií sa splnomocňuje, aby 

potrebnú úhradu výdavku podľa § 1 zado
vážil úverovou operáciou.

§ 3.
S prostriedkami podľa § 1 nakladá mini

ster hospodárstva za súčinnosti ministra 
financií podľa smerníc schválených vládou.

§ 4.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosí 

dňom vyhlásenia; vykoná bo minister ho
spodárstva s ministrom financií.

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

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
aj za predsedu vlády. Dr. Pružinský v. r.

50.
Zákon 

zo dňa 18, marca 1942
o pôsobnosti krajských súdov v pokračo
vaní pre trestné činy podľa zákonov č> 
166/1941 a č. 226/1941 SL z. a pre niektoré 
trestné činy podľa zákona č. 320/1940 SL 
z., o osobitnom sozname obhajcov a o iných 

opatreniach v trestnom práve.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tamto zákone:

§ 1.
f) V trestnom súdnictve občianskom 

konať trestné pokračovanie pre činy po
dľa §§ 1 a 2 zákona č. 166/1941 SI. z., § 1 
zákona č. 226/1941 SI. z. a pre činy podľa 
§§ 1 až 13, 15, 16 ods. 2 a § 25 zákona č. 
320/1940 SI. z., ak boly spáchané za bran
nej pohotovosti štátu (§ 57 zákona č. 131/ 
1936 Sb. z. a n.), patrí do pôsobnosti kraj
ského súdu v sídle hlavného súdu, a či 
v sídle oddelenia hlavného súdu.

(2) O trestných činoch uvedených v 
ods. 1 za brannej pohotovosti štátu (§ 57 
zákona č. 131/1936 Sb. z. a n.) v trestnom 
súdnictve občianskom rozhoduje osobit
ný senát, ktorého predsedu, členov a ich 
náhradníkov vymenuje minister pravosú
dia zo sudcov z povolania.

§ 2.
V pokračovaní pre trestné činy po

dľa §§ 1 až 13, 15, 16 ods. 2 a § 25 zákona 
č. 320/1940 SI. z., spáchané za brannej 
pohotovosti štátu (§ 57 zákona č. 131/1936 
Sb. z. a n.), platia v občianskom trestnom 
súdnictve ustanovenia zákona č. 169/1941 
SI. z. o urýchlenom trestnom pokračovaní.

§ 3.
(') Za brannej pohotovosti štátu (§ 57 

zákona č. 131/1936 Sb. ž. a n.) v trestnom 
súdnictve občianskom, v pokračovaní pre 
trestné činy podľa zákona č. 320/1940 SI. 
z., zákona č. 166/1941 SI. z. a zákona č. 
226/1941 SI. z. môže byt obhajcom alebo 
právnym zástupcom vôbec len, kto je za
písaný do osobitného soznamu osôb 
oprávnených zastupovať v týchto ve
ciach. Tento soznam vedie Ministerstvo 
pravosúdia a môžu sa do neho na žiadosť 
alebo z úradu zapísať len osoby oprávne
né zastupovať pred sborovými súdmi ob
čianskymi.
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(:) Zápis do osobitného soznamu môže 
sa odoprief bez udania dôvodov. Práve 
lak sa môže osoba, v osobitnom sozname 
zapísaná, bez udania dôvodov zo soznamu 
vylriet.

(“) Osobitné soznamy a zmeny v oso
bitnom sozname sa vyhlásia vo Vestníku 
Ministerstva pravosúdia.

(*)  Ustanovenia ods. 1 až 3 za bran
nej pohotovosti štátu (§ 57 zákona č. 131/ 
1936 Sb. z. a n.) platia aj pre pokračova
nie pred súdmi vojenskými. Právo aktív
nych dôstojníkov justičnej služby obhajo
vať pred vojenskými súdmi v týchto ve
ciach nie je nijako dotknuté. Ak ide o 
neaktívnych dôstojníkov justičnej služby, 
rozhodne o ich osobitnom oprávnení za
stupovať v takýchto veciach pred vojen
skými súdmi Ministerstvo národnej obra
ny.

§ 4.
Súd pri ukladaní trestu v trestnom 

súdnictve občianskom a vojenskom pre 
činy uvedené v § 1 zákona č. 226/1941 
SI. z. a pre činy podľa §§ 1 aá 13, 15, 16 
ods. 2 a § 25 zákona č. 320/1940 SI. z., ak 
boly spáchané za brannej pohotovosti štá
tu, nemôže použiť § 92 zák. čl. V/1878, a 
či § 125 zákona č. 19/1855 r. z. a § 45 zá
kona č. 262/1941 SI. z.

§ 5.
V trestných veciach, uvedených v usta

noveniach tohto zákona, v ktorých pred 
nadobudnutím účinnosti tohto izákona ne
bolo ešte hlavné pojednávanie pred súdom 
prvej stolice doteraz príslušným alebo v 
prípade, ak bo'la vec doterajšiemu súdu 
vrátená po zrušení rozsudku na nové pre- 
jednanie, pokračuje sa pred súdom prvej 
stolice, určeným v § 1 ods. 1 a 2, podľa 
ustanovení tohto zákona. V ostatných ne
ukončených veciach sa pokračuje podľa 
ustanovení doteraz platných.

§ 6.
Zákon vykoná minister pravosúdia a 

minister národnej obrany. •
Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády a za ministra Čatloša 

Dr. Fritz v. r.

51.
Zákon 

zo dňa 27. marca 1942
o stíhaní a trestaní priestupkov podľa nie. 
ktorých právnych predpisov o cenách a zá

sobovaní obyvateľstva.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

§ t
Priestupky uvedené v zákone č. 63/ 

1940 SI. z., ako aj priestupky uvedené v 
právnych predpisoch vydaných na základe 
§ 1 nariadenia s mocou zákona č. 287/1939 
SI. z. v znení nariadenia s mocou zákona 
č. 122/1941 SI. z. a na základe vyhlášky mi
nistra hospodárstva č. 123/1941 SI. z. tres
cú okresné (štátne policajné) úrady za
tvorením do dvoch rokov a peňažným 
trestom do Ks 5OO.00Ó.—. Nevymožiteľ
ný peňažný trest má. «a premeniť na za
tvorenie podľa zavinenia, a to tak, že za 
každých Ks 10.— až Ks 100.— má sa vy
merať jeden deň zatvorenia. Náhradný 
trest na slobode spolu s hlavným trestom 
nesmie presahovať dva roky.

§ 2.
(*)  Minister vnútra môže na stíhanie a 

trestanie priestupkov uvedených v § 1 
zriadiť osobitné policajné trestné súdy, 
pričotm právomoc policajného trestného 
sudcu vykonáva konceptný úradník práv
nej služby.

(2) Policajných trestných sudcov pri 
policajných trestných súdoch uvedených 
v ods. 1 ustanovuje minister vnútra. Od
borných zástupcov (§ 30 nár. č. 65.000/1909 
B. M.) ustanovuje predseda Cenového 
úradu.

§ 3.
Policajné trestné súdy zriadené podľa 

§ 2 nie sú viazané na určité sídlo a sú 
príslušné pre celé územie Slovenskej re
publiky.

§ 4.
Policajné trestné súdy (§ 2) môžu sa 

ujať stíhania hociktorého priestupku uve
deného v § 1, kým miestne príslušný poli
cajný trestný súd nevyniesol rozsudok. 
Pred zakročením sa musí policajný trest
ný sudca preukázal poverením (§ 2 ods. 2).
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§ 5.
Policajným trestným súdom (§ 2) sú 

povinné napomáhať v rámci svojej pôsob
nosti miestne príslušné bezpečnostné or
gány a orgány hospodárskej kontrolnej 
služby (nár. s mocou zákona č. 275/1941 
SI. z.)

§ 6.
Policajný trestný sudca poverený po

dľa § 2 ods. 2 môže i bez oznámenia zi
sťovať priestupky uvedené v § 1, a to sa
mostatne alebo spolu s orgánmi uvedený
mi v § 5, pričom má tie isté oprávnenia 
ako tieto orgány.

§ 7.
(*)  Pojednávanie možno konať aj v mie

ste spáchania činu.
(:) Policajný trestný sudca (§ 2 ods. 2) 

môže dať obvineného predviesť bezpeč
nostnými orgánmi aj bez predbežného 
predvolania.

(3) Policajný trestný súd (§ 2) môže za
ložiť svoj rozsudok aj len na vlastnom vec
nom vyšetrení skutkového stavu (§ 6).

§ 8.
Zapisovateľa k pojednávaniu má dodať 

miestne príslušný okresný (štátny policaj
ný) úrad, pripadne ak sa pojednávanie ne
koná v jeho sídle — miestne príslušný no
társky úrad. Tieto úrady sú povinné po
skytnúť aj primerané miestnosti, potrebné 
pre pojednávanie policajného trestného 
súdu (§ 2).

§ 9.
Po vynesení rozsudku uložia sa spisy 

na okresnom (štátnom policajnom) úrade, I 

ktorý by bol na stíhanie priestupku ináč 
príslušný. Ďalšie pokračovanie sa koná 
tak, ako by bol rozsudok vyniesol tento 
úrad.

§ 10.
(*)  Odvolanie proti rozhodnutiu poli

cajného trestného súdu (§ 2) možno podať 
len v lehote 8 dní od vyhlásenia, respektí
ve doručenia rozsudku.

f) O odvolaniach proti rozsudkom 
policajného trestného súdu (§ 2) rozho
duje Ministerstvo vnútra.

§ 11.
Pre pokračovanie policajného trestné

ho súdu (§ 2) platia — nakoľko tento 
zákon neurčuje inak — predpisy policaj
ného trestného poriadku.

§ 12.
P) Zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia a stratí účinnosť ukon
čením stavu brannej pohotovosti štátu, 
prípadne aj skôr dňom, ktorý určí vláda 
nariadením.

(2) Zákon vykoná minister vnútra so 
zúčastnenými ministrami.

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

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.

Dr. Pružinský v. r.
Dr. Medrický v. r.

Tlač. Andrej v Bralislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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52.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí 
zo dňa 28. marca 1942

o slovensko-maďarské) dohode o upravení 
občianskej právnej pomoci.

Dňa 11. novembra 1941 v Budapešti 
splnomocnení zástupcovia Slovenskej re
publiky a Maďarského kráľovstva podpí-

Tuka 

sali dohodu o upravení občianskej právnej 
pomoci.

Dohodu túto dňa 21. januára 1942 
schválila vláda a ratifikačnú pôvodinu dňa 
4. februára 1942 podpísal prezident repu
bliky. Ratifikačné pôvodiny sa vymenily 
dňa 19. marca 1942 v Bratislave. Podľa 
článku 19 dohody nadobudne táto účin- 
nosf dňom 3. mája 1942.

Dohoda sa uverejňuje v slovenskom a 
maďarskom pôvodnom znení.

Dohoda
medzi Slovenskou republikou 
a Maďarským kráľovstvom 

o upravení občianskej právnej pomoci.
Slovenská republika 

a
Maďarské kráľovstvo, 

vedené túžbou obapolná upraviť styky ob
čianskej právnej pomoci, sa rozhodly uza
vrieť dohodu a pre tento účel za svojich 
splnomocnencov vymenovali:

Prezident Slovenskej 
• republiky:

pána Dr. Jána Spišiaka, 
mimoriadneho vyslanca a splnomocneného ministra

pána Dr. Júliusa Ponického, 
ministerského radcu Ministerstva pravosúdia,

pána Dr. Dezidera Rakšányho, 
legačného radcu Ministers Ľva zalirajúčných vecí:

Jeho Výsosť regent 
Maďarského kráľovstva!

pána Dr, Viktora Szondyho, 
ministerského odborového prednostu Maďarského 

kráľovského minislerslva. zahraničných vecí,

Egyezmény 
a Magyar Királyság és 

a Szlovák Koztársaság között 
a polgári jogsegély szabályozása tárgyában.

A Magyar Királyság 
és 

a Szlo'vák Koztársaság 
attól az óhajtól vezéreltetve, hogy a pol
gári jogsegélyforgalmat kölesönösen szabá- 
lyozzák, egyezmény megkotését batározták 
el és ebbôl a célból meghatalmazottaikká 
kinevezték:

Ö Fôméltósága a Magyar 
Királyság kormányzója:

dr. SzOndy Viktor urat, 
magyar királyi kíiKigyminiszlériumi miniszteri 

OSztalyfoDoköt,

dr, Kádár Levente urat, 
magyar királyi belíigyminisztériumí államtílkárl,

dr. Lupkovics György urat, 
királyi kuriai biról;

a Szlovák Kóztársaság elnöke: 
dr. Spišiak Ján urat, 

rcndkivuH kovelct és n»eghalalmazotl miniszteri. 

Cena Ks 3.—.
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pána Dr. Leventu Kádára, 
štátneho tajomníka Maďarského kráľovského 

ministerstva vnútra.

pána Dr. Györgya Lupkovicsa, 
kráľovského kuriálneho sudcu.

Splnomocnenci si oznámili svoje splno
mocnenia a tieto našli v poriadku. Dohodli 
sa na týchto ustanoveniach:

Časť prvá.

Právna ochrana.
Článok 1.

Štátni občania jednej Smluvnej Strany 
čo do zákonnej a súdnej ochrany ich osoby 
a majetku majú na území druhej Smluvnej 
Strany rovnaké postavenie, ako tuzemci. 
Pred súdmi a poručenskými vrchnosťami 
môžu pri tých istých podmienkach a tým 
istým spôsobom ako tuzemci slobodne a 
bez prekážok vystúpiť a činiť si nárok na 
zastúpenie advokátom.

Časť druhá.
Zábezpeka na trovy.

Článok 2.
('] Štátni občania jednej Smluvnej Stra

ny, ktorí na súdoch druhej Smluvnej Stra
ny vystúpia ako žalobcovia, interveriienti 
alebo žiadatelia, nemôžu byť zaviazaní na 
poskytnutie nijakej zábezpeky alebo depo
zitu hocijakého názvu, ani z tej príčiny, že 
sú cudzozemcami, ani preto, že v tuzemsku 
nemajú bydliska alebo pobytu.

(H To isté pravidlo sa použije na také 
preddavkovanie, ktoré by sa mohlo poža
dovať na zabezpečenie súdnych trov od ža
lobcov, intervenientov alebo žiadateľov.

Článok 3.
(’) Ak na území jednej Smluvnej Strany 

či na základe článku 2, či v smysle práv
nych pravidiel štátu, kde podali žalobu, 
odsúdili žalobcu, intervenienta alebo žia
dateľa, oslobodených od platenia zábezpe
ky, depozitu alebo preddavku, na nahra
denie trov a výdavkov pokračovania, prí
slušná vrchnosť na území druhej Smluvnej 
Strany na základe rozhodnutia, odsudzujú
ceho na trovy a výdavky pokračovania, na
riadi exekúciu bezplatne.

dr. Ponický Július urat, 
igazságiigyminisztériumi nňniszlcri tanácsost,

dr. Rakšány Dezider urat,
kiiliigymmisztériumi kôveUégi lanácsosl

A meghatalmazottak meghatalmazásai- 
kat egymással kôzôlték és azokat rendben 
találták.

A kôvetkezô rendelkezésekben állapod- 
tak meg:

Elsô fejezet.
Jogvédelem.

1. cikk.
Az egyik Szerzôdô Fél állampolgárai a 

másik Szerzôdô Fél teríiletén személyíik és 
vagyonuk tôrvényes és birói védelmét ille- 
tôen ugyanolyan elbánásban részesíilnek, 
mint a belfôldiek. A biróságok és gyám- 
hatóságok elôtt ugyanolyan feltételek mel
lett és ugyanolyan alakban, mint a belfôl
diek, szabadon és akadálytalanul léphet- 
nek fel és vehetnek igénybe iigyvédi kép- 
viseletet.

M á s o d i k fejezet.
Kôltségbiztositék.

2. cikk.
f1) A Szerzôdô Felek egyikének állam

polgárai, akik a másik Szerzôdô Fél biró- 
ságai elôtt mint felperesek, beavatkozók 
vagy kérelmezôk lépnek fel, nem kôtelez- 
hetôk semmiféle biztositék nyujtására vagy 
bármi néven nevezendô letétre, sem abból 
az okból, mert kíilfôldiek, sem pedig azért, 
mert belföldön ninesen lakó- vagy tartóz- 
kodási helyiik.

(2) Ugyanez a szabály nyer alkalmazást 
arra az elôlegezésre, amelyet a birósági 
kôltségek biztositására a felperesektól, be- 
avatkozóktól vagy kérelmezôktôl lehet kô- 
vetelni.

3. cikk.
f1) Ha az egyik Szerzôdô Fél teríiletén 

akár a 2. cikk alapján, akár annak az ál- 
lamnak jogszabályai értelmébe’n, ahol a ke- 
resetet beadták, a biztositék, letét vagy 
elôleg fizetése alól felmentett felperest, be- 
avatkozót vagy kérelmezôt eljárási kôltsé
gek és kiadások megtéritésében marasztal- 
ták el, az eljárási kôltségekben és kiadá- 
sokban marasztaló határozat alapján a má
sik Szerzôdô Fél teríiletén az illetékes ha
tóság a végrehajtást ingyenesen elrendeli.
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(-) To isté pravidlo treba použiť na tie 
súdne rozhodnutia, ktorými ustália sumu 
trov pokračovania dodatočne.

(3) Žiadosti o exekúciu rozhodnutí, od
sudzujúcich na trovy a výdavky pokračo
vania, s oboch strán treba predostrieť pro- 
■stredníctvom najvyšších justično-správnyoh 
vrchností,

f1) Trovami pokračovania treba roz
umieť okrem trov sporu aj trovy exekuč
ného pokračovania.

Článok 4.
P) Na základe rozhodnutí, odsudzujú

cich na trovy a výdavky pokračovania, 
spomenutých v článku 3, treba exekúciu 
nariadiť bez vypočutia strán, ale odsúde
nej strane zostáva možnosť dodatočne sa 
dovolať opravnej stolice podľa právnych 
pravidiel Smluvnej Strany, na území ktorej 
sa má exekúcia vykonať.

p) Vrchnosť, ktorá je príslušná roz
hodnúť o exekučnej žiadosti, sa obmedzí 
len nä preskúmanie;

a) či rozhodnutie, na základe ktorého sa 
má exekúcia vykonať, nadobudlo právo
platnosť podľa právnych pravidiel Smluv
nej Strany, na území ktorej sa vynieslo 
■odsudzujúce rozhodnutie;

b) či vyhotovenie rozhodnutia je opa
trené náležitosťami, potrebnými pre jeho 
hodnovernosť, podľa právnych pravidiel 
Smluvnej Strany, na území ktorej sa vy
nieslo odsudzujúce rozhodnutie.

(’) Na preukázanie, že sa splnila pod
mienka, určená v odseku 2, bode a), stačí, 
ak príslušná vrchnosť dožiadajúcej Strany 
vystaví potvrdenie o tom, že rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť.

(“J K žiadosti o exekúciu rozhodnutia, 
odsudzujúceho na trovy a výdavky pokra
čovania, treba pripojiť preklad nariaďujúcej 
•čiastky rozhodnutia, zhotovený v úradnej 
reči dožiadanej Smluvnej Strany, ako aj 
v odseku 3 spomenuté potvrdenie, taktiež 
preklad potvrdenia, zhotovený v tejto reči. 
Preklady má overiť prísažný tlmočník do
žiadajúcej Smluvnej Strany alebo má ich 
zhotoviť súd dožiadajúcej Smluvnej Strany.

('j Súd, ktorý o exekučnej žiadosti roz
hoduje, ustáli na návrh strany, preddavku- j 
júcej trovy, sumu trov, prináležajúcu za 
potvrdenie, preklad a overenie, spomenuté 
v odsekoch 3 a 4. Tieto trovy sa majú po- '

P) Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni 
azokra a birósági határozatokra, amelyek- 
kel az eljárási kôltségek ôsszegét utólag ál- 
lapitják meg.

(3) Az eljárási kôltségekben és kiadá- 
sokban marasztaló határozat végrehajtásá- 
ra irányuló kérelmeket mindkét részrôl a 
legfelsôbb igazságíigyi igazgatási hatósá- 
gok kôzvetitésével kell elôterjeszteni.

(4) Eljárási kôltségek alatt a perköl t- 
ségen kiviil a végrehajtási eljárás kôltsé- 
geit is érteni kell,

4. cikk.
(') A kôltségekben és kiadásokban ma- 

rasztaló, a 3. cikkben emlitett határozatok 
alapján a végrehajtást a felek meghallga- 
tása nélkiil kell elrendelni, de az elmarasz- 
talt fél számára nyitva marad az utólagos 
fellebbvitel utja annak a Szerzôdô Félnek 
jogszabályai szerint, amelynek teriiletén a 
végrehajtást foganatositani kell.

p) Az a hatóság, amely a végrehajtási 
kérelem tárgyában határozathozatalra ille- 
tékes, csak annak a vizsgálatára szoritko- 
zik:

a) vajjon annak a Szerzôdô Félnek jog
szabályai szerint, amelynek teriiletén a ma
rasztaló határozatot hozták, a végrehaj- 
tandó határozat jogerôre emelkedett-e;

b) vajjon annak a Szerzôdô Félnek jog
szabályai szerint, amelynek teriiletén a 
marasztaló határozatot hozták, a határozat 
kiadmánya el van-e látva hilelességéhez 
sziikséges kellékekkel.

P) A (2) bekezdés a) pontjában meg- 
szabott feltétel teljesitésének igazolására 
elegendô, ha a megkeresô Fél illetékes ha- 
tósága tanusitványt állit ki arról, hogy a 
határozat jogerôre emelkedett.

P) Az eljárási kôltségekben és kiadá
sokban marasztaló határozat végrehajtásá- 
ra irányuló kérelemhez csatolni kell a ha
tározat rendelkezô részének a megkeresett 
Szerzôdô Fél hivatalos nyelvén késziilt for- 
ditását, valamint a (3) bekezdésben emli
tett tanusitványt, úgyszintén a tanusitvány- 
nak ugyanezen a nyelven késziilt forditá- 
sát. A forditásokat a megkeresô Szerzôdô 
Fél hites tolmácsának kell hitelesitenie vagy 
a megkeresô Szerzôdô Fél biróságának kell 
elkészitenie.

P) Az a biróság, amely a végrehajtási 
kérelem tárgyában határoz, a kôltségeket 
elôlegezô fél inditványára megállapitja a 
(3) és (4) bekezdésben emlitett tanusitvá- 
nyért, fordilásért és hitelesitésért járó kolt-
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ségek ôsszegét. Ezeket a kôltségeket szin- 
tén eljárási kôllségeknek (3. cikk) héli te- 
kinteni. Amennyiben a kôltségek a kérelem 
továbbitása elôtt keletkeztek, azok ôsszegét 
a megkeresô biróság igazolja.

H a r m a d i k ľ e j e z e t.
Szegénységi jog.

5. cikk.
Az egyik Szerzôdô Fél állampolgárai 

a másik Szerzôdô Fél teríiletén ugyanolyan 
feltételek mellett részesiilnek a szegénysé- 
gi jog kedvezményében, mint a belfôldiek.

6. cikk.
I1) A szegénységi bizonyitványt a ké- 

relmezô lakóhelyének hatóságai, vagy ha 
lakóhelye nincsen, tartózkodási helyének 
hatóságai állitják ki.

(2) A Szerzôdô Felek teríiletén kiálli- 
tott szegénységi bizonyitványok sem hitele- 
sitésre, sem láttamozásra, sem pedig fordi- 
tással való ellátásra nem szorulnak.

(3) Ha a kérelmezô nem tartózkodik 
egyik Szerzôdô Fél teríiletén sem, akkor 
elégséges a kérelmezô államának illetékes 
diplomáciai vagy konzuli képviselôje által 
kiállitott bizonyitvány.

(4) Az a hatóság, amely a szegénységi 
jog megadásáról határoz, jogositva van sa- 
ját hatáskôrének korlátai kôzôtt a szegény
ségi bizonyitványt megvizsgálni, illetôleg 
az abban foglalt adatokat ellenôrizni és ha 
sziikséges, kiegészitô felvilágositásokat is 
kivánhat.

7. cikk.
Ha az egyik Szerzôdô Fél állampolgá- 

rának a szegénységi jogot az illetékes ha
tóság megadta, ez a jog mindazoknál az el
járási cselekményeknél megilleti, ideszá- 
mitva a végrehajtási eljárás keretébe tar- 
tozó cselekményeket is, amelyek ugyanana 
az iigyre vonatkoznak és a másik Szerzôdô 
Fél biróságai elôtt a jeleň Egyezmény ren
delkezései értelmében tôrténnek.

8. cikk.
(') Ha a Szerzôdô Felek egyikének te- 

riiletén lakó fél, aki ennek a Szerzôdô Fél- 
nek állampolgára, a másik Szerzôdô Fél 
birósága elôtt szegénységi jog kedvezmé- 
nye mellett keresetet kiván inditani, vagy 
a másik Szerzôdô Fél birósága elôtt már 
folyamatban lévô eljárásban a szegénységi 
jog kedvezményét utólag kivánja elnyerni, 

I a szegénységi jog engedélyezése és íigyének

ražovať taktiež za trovy pokračovania 
(článok 3). Ak trovy vznikly pred postúpe
ním žiadosti, ich sumu osvedčí dožiadajúci 
súd.

Časť tretia. '

Právo chudoby.

Článok 5.
Štátni občania jednej Smluvnej Strany 

na území druhej Smluvnej Strany sa zú
častnia na výhode práva chudoby za tých 
istých podmienok, ako tuzemci.

Článok 6.
(*)  Svedectvo chudoby vystavia vrch

nosti bydliska žiadateľa, alebo, ak nemá 
bydliska, vrchnosti jeho pobytu.

(2) Svedectvá chudoby, vystavené na 
území Smluvných Strán, netreba ani ove
riť, ani vidovaf, ani pripojil k nim preklad.

(’) Ak žiadateľ sa nezdržuje na území 
ani jednej Smluvnej Strany, postačí sve
dectvo príslušného diplomatického alebo 
konzulárneho zástupcu štátu žiadateľa.

(4) Vrchnosť, ktorá o žiadosti za prizna
nie práva chudoby rozhoduje, je v me
dziach svojej pôsobnosti oprávnená skúmať 
svedectvo chudoby, po prípade kontrolo
vať údaje v ňom obsažené a, ak to je po
trebné, môže žiadať aj doplňovacie vysvet 
lenia.

- Článok 7.
Ak príslušná vrchnosť priznala právo 

chudoby štátnemu občanovi jednej Smluv
nej Strany, patri mu toto právo pri vše
tkých tých činoch pokračovania, počítajúc 
sem aj činy v rámci exekučného pokračo
vania, ktoré sa vzťahujú na tú istú vec a 
stanú sa na súdoch druhej Smluvnej Stra
ny v smysle ustanovení tejto Dohody.

Článok 8.
(') Ak strana, bývajúca na území jed

nej Smluvnej Strany, ktorá je štátnym ob
čanom tejto Smluvnej Strany, mieni na sú
de druhej Smluvnej Strany s výhodou prá
va chudoby podať žalobu, alebo, ak v po
kračovaní už vedenom na súde druhej 
Smluvnej Strany mieni dodatočne získať 
výhodu práva chudoby, žiadosť o prizna
nie práva chudoby a ustanovenie advokáta
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na bezplatné vedenie svojej veci môže po
dať do zápisnice na okresnom súde svojho 
bydliska alebo pobytu. Ak strana si želá 
ustanoviť advokáta, má lo výslovne žiadať. 
Zápisnica sa má zaslať so svedectvom chu
doby (článok 6) a s inými prílohami stra
nou predostretými cestou, spomenutou v 
článku 9, príslušnému súdu druhej Smluv
nej Strany. Ak zápisnica dôjde neprísluš
nej vrchnosti, treba ju z úradu postúpiť 
príslušnej vrchnosti a o tom dožiadajúcu 
vrchnosť hneď upovedomiť.

(2) Zápisnica sa má zhotoviť v úradnej 
reči súdu, kde sa spísala. Nakolko k nej 
nie je pripojený v smysle článku 4, odseku 
4 overený preklad, opatrí si preklad zápis
nice z úradu súd, ktorý rozhoduje o pri
znaní práva chudoby. Základom ďalšieho 
pokračovania môže slúžiť tento preklad. 
Trovy prekladu patria k trovám pokračo
vania.

P) Nakoľko zastúpenie advokátom nie 
je povinné, možno žalobný spis podať, po 
prípade udať do zápisnice súčasne aj so 
žiadosťou o priznanie práva chudoby.

Časť štvrtá.
Žiadosti o doručenie a dožiadania.

Článok 9.
(*)  Súdy a poručenské vrchnosti oboch 

Smluvných Strán sa stýkajú bezprostredne 
pri doručovaní spisov v občianskych spor
ných, nesporných a poručensko-vrchnosten- 
ských veciach, ako aj pri postúpení dožia
daní, taktiež pri vybavovaní žiadostí o do
ručenie dožiadaní.

(2) Žiadosti o sprostredkovanie doruče
nia a dožiadania o inú právnu pomoc so 
slovenskej strany môžu pochádzať od hoc
ktorého súdu a, ak pokračuje na základe 
súdneho poverenia, od hocktorého verejné
ho notára, a tieto treba prostredníctvom 
predsedov slovenských krajských súdov 
zaslať do Maďarska, a to, ak ide o žiado
sti o doručenie, kráľ, okresnému súdu, prí
slušnému podľa bydliska alebo pobytu 
adresáta, ak však ide p dožiadanie za inú 
právnu pomoc, kráľ, súdu alebo poručen
skej vrchnosti, povolaným- tie splniť. Žia
dosti o sprostredkovanie doručenia a do
žiadania o inú právnu pomoc s maďarskej 
strany môžu pochádzať od hocktorého kráľ, 
súdu alebo hocktorej poručenskej vrchno
sti a, ak pokračuje na základe súdneho po-
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dijtalan vitelére iigyvéd kirendelése iránti 
kérelmét lakóhelyének vagy tartózkodási 
helyének járásbirósága elôtt jegyzôkônyv- 
be mondhatja. Ha a fél iigyvéd kirendelé- 
sét kivánja, azt kifejezetlen kémie kell. 
A jegyzôkônyvet a szegénységi bizonyit
vány (6. cikk) és a fél által benyujtott 
egyéb mellékletek csatolása mellett a 9. 
cikkben megjelôlt utoň a másik Szerzôdô 
Fél illetékes biróságához kell eljutlatni. Ha 
a jegyzôkônyv illetéktelen hatósághoz ér- 
kezik, azt hivatalból el kell juttatni az il
letékes hatósághoz és a megkeresô hatósá- 
got errôl azonnal értesiteni kell.

(2) A jegyzôkônyvet annak a biróság- 
nak hivatalos nyelvén kell kiállitani, amely 
elôtt felveszik. Amennyiben ahhoz a 4. 
cikk (4) bekezdése értelmében hiteles for- 
ditás csatolva nincsen, ugy az a biróság, 
amely a szegénységi jog megadásáról ha- 
tároz, 'a jegyzôkônyv forditását hivatalból 
szerzi be. A további eljárás alapjául a for- 
ditás szolgál-hat. A forditási kôltségek az 
eljárási kôltségekhez tartoznak.

(3) Amennyiben az íigyvédi képviselet 
nem kôtelezô, a szegénységi jog engedélye- 
zése iránti kérelemmel egyidejüleg a kere- 
setlevelet is be lehet nyujtani, illetôleg 
jegyzôkônyvbe lehet mondani.

Negyedik fejezet.
Kézbesitésí kérelmek és megkeresések.

9. cikk.
P) Polgári peres, perenkiviilí és gyám- 

hatósági iigyekben a kézbesitendô tigyira- 
to'k, valamint a megkeresés.ek lovábbitása, 
ugyszintén a kézbesitési kérelmek és a meg
keresések elintézése tekintetében a két 
Szerzôdô Fél biróságai és gyámhatóságai 
egymással kôzvetleniil érintkeznek.

(-) A kézbesitések kieszkôzlésére vonat
kozó kérelmek és egyéb jogsegélyre irá- 
nyuló megkeresések mágyar részrôl bár- 
melyik kir. biróságtól vagy gyámhatóság- 
iól és ha birósági megbizás alapján jámak 
el, bármelyik kir. kôzjegyzôtôl származhat- 
nak és azokat a Szlovák Kôztársaságba az 
azok elintézésére hivatott birósághoz, azon- 
ban a szlovák keriileti birósági elnôkôk 
kôzvetitésével, kell továbbitani. A kézbesi
tések kieszkôzlésére vonatkozó kérelmek 
és az egyéb jogsegélyre irányuló megkere
sések szlovák reszrôl bármelyik biróságtól 
és ha birósági megbizás alapján jámak el, 
bármelyik kôzjegyzôtôl származhatnak és 
azokat Magyarországba, ha kézbesitési ké- 
relmekrôl van szó, a cimzett lakó- vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes kir. já-
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rásbirósághoz, ha pedig egyéb jogsegély 
iránti megkeresésrôl van szó, az annak tel- 
jesitésére hivatott’ kir. birósághoz vagy 
gyámhatósághoz, azonban a szlovák kerii- 
leti birósági elnökök kôzvetitésével, kell 
továbbitani.

(3) A kézbesités vagy egyéb jogsegély 
iránt megkeresett hatóság illetéktelensége- 
esetében a megkeresést hivatalból el kell 
juttatni az illetékes hatósághoz és errôl a 
megkeresô hatóságot haladéktalanul érte- 
sileni kell.

10. c i k k.
A Szerzôdô Felek a kézbesitési kérel- 

mekhez kétnyelvíi (magyar és szlovák) 
nyomtatványokat fognak használni, ame- 
lyeknek szôvegét egymással kôzôlni fog
ják.

11. c i k k.
p) A kézbesitési a megkeresett Szer

zôdô Fél illetékes hatósága teljesiti. Ez a 
hatóság, a jeleň cikk (2) bekezdésében em
litett esetet kivéve, a kézbesités teljesitésé- 
nél arra szoritkozhatik, hogy az iigyiratot 
átadja a cimzettnek, amennyiben a cimzett. 
azt ônként elfogadja.

(2) Ha a kézbesitendô iigyirat a megke
resett Szerzôdô Fél hivatalos nyelvén van 

I szerkesztve, vagy ha ahhoz ezen a nyelven 
késziilt és a megkeresô Szerzôdô Fél hites- 
tolmácsa által hitelesitett vagy a megkere
sô biróság, illetôleg gyámhatóság által ké- 
szitett forditás van csatolva, a megkeresett 
biróság, amennyiben a kézbesitési kérelem 
ilyen kivánságot juttat kifejezésre, az iigy
iratot a szerint az eljárás szerint kézbesit- 
teti, amelyeť saját jogszabályai az ugyan- 
ilyen kézbesitésekre elôirnak. Ha ilyen ki- 
vánság nem jut kifejezésre, a megkeresett 
biróság elsôsorban a jeleň cikk (1) bekez- 
dése értelmében kisérli meg az iigyirat áta- 
dását.

12. c i k k.
A kézbesitési az átvevônek keltezéssel 

ellálott és a birósági iroda által hitelesitett 
és birósági pecséttel ellátott elismervényé- 
vel vagy a megkeresett Szerzôdô Fél biró- 
ságánalc a foganatositás tényét, módját és 
keltét igazoló tanusitványával kell bizonyi- 
tani.

13. c i k k.
Mind a két Szerzôdô Fél jogosult a má

sik Szerzôdô Fél teriiletén saját állampol- 
gárai részére diplomáciai vagy konzuli kép- 
viselôje utján kézbesitéseket eszközölni,. 
amennyiben az iratok kényszer alkalmazá- 
sa nélkiil kézbesitendôk.

verenia, od hocktorého kráľ. verejného no
tára, a tieto treba zaslal do Slovenskej re
publiky prostredníctvom predsedov sloven
ských krajských súdov, a to súdu, povola
nému tie vybaviť.

(’) Ak vrchnost, dožiadaná o doručenie 
alebo o inú právnu pomoc, nie je prísluš
ná, treba dožiadanie z úradu dodaf prí
slušnej vrchnosti a o tom dožiadajúcu vrch
nosť bezodkladne upovedomiť.

Článok 10.
Pri žiadostiach o doručenie Smluvné 

Strany užijú dvojjazyčné (slovenské a ma
ďarské) tlačivá, ktorých text si navzájom 
oznámia.

Č 1 á n o k 11.
(*)  Doručenie vykoná príslušná vrch- 

• nosť dožiadanej Smluvnej Strany. Táto 
vrchnosť sa môže, okrem prípadu, spome
nutého v odseku 2 tohto článku, obmedziť 
na to, že spis odovzdá adresátovi, nakoľko 
adresát spis dobrovoľne prijme.

(2) Ak sa spis, ktorý sa má doručiť, zho
tovil v reči dožiadanej Smluvnej Strany, 
alebo, ak sa pripojil k nemu preklad v tej
to reči, overený prísažným tlmočníkom do
žiadajúcej Smluvnej Strany alebo zhotove
ný dožiadajúcim súdom, po prípade poru
čenskou vrchnosťou, dožiadaný súd, na
koľko žiadosť o doručenie vyjadruje takéto 
želanie, dá spis doručiť spôsobom, ktorý 
jeho právne pravidlá predpisujú pre tie 
isté doručenia. Ak sa takéto želanie nevy
slovilo, dožiadaný súd najprv sa pokúsi 
spis odovzdať v smysle odseku 1 tohto 
článku.

Článok 12.
Doručenie sa má dokázať datovaným 

potvrdením príjemcu, overeným súdnou 
kanceláriou a opatreným súdnou pečiatkou, 
alebo osvedčením súdu dožiadanej Smluv
nej Strany, preukazujúcim skutok, spôsob 
a dátum výkonu.

Článok 13.
Obe Smluvné Strany na území druhej 

Smluvnej Strany sú oprávnené sprostred- 
kcvať doručenie vlastným štátnym obča
nom svojim diplomatickým alebo konzulár
nym zástupcom, nakoľko sa spisy majú do
ručiť bez použitia donútenia.
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Článok 14.
I1) Dožiadania o právnu pomoc treba 

zhotoviť v úradnej reči dožiadajúcej Smluv
nej Strany. K dožiadaniam treba pripojiť 
preklad, zhotovený v úradnej reči dožia
danej Smluvnej Strany a overený prísaž
ným tlmočníkom dožiadajúcej Smluvnej 
Strany, po prípade zhotovený súdom ale
bo poručenskou vrchnosťou dožiadajúcej 
Smluvnej Strany.

p) Ak niektoré dožiadanie nie je opa
trené predpísaným prekladom, obstará to 
z úradu dožiadaný súd alebo poručenská 
vrchnosť. Tým spôsobené trovy dožiada
júci súd alebo poručenská vrchnosť sít po
vinné nahradiť.

(3) Dožiadania majú obsahovať označe
nie súdu alebo poručenskej vrchnosti, od 
ktorých pochádza dožiadanie, taktiež ozna
čenie aj toho súdu alebo poručenskej vrch
nosti, ktoré sú povolané tie splniť. Z do
žiadania má byť zrejmé, v akej veci a práv
nu pomoc akej povahy žiadajú.

Článok 15.
(’) Súd alebo poručenská vrchnosť, kto

rým dožiadanie poslali, sú povinné to spl
niť za použitia tých istých donucovacích 
prostriedkov, ako ktoré sa používajú pri 
vykonávaní dožiadaní, pochádzajúcich od 
vrchností vlastného štátu. Vybavenie sa ria
di podľa právnych pravidiel dožiadanej 
Smluvnej Strany.

(2) Dožiadajúci súd alebo poručenskú 
vrchnosť, ak si to želajú, treba včas bezpro
stredne upovedomiť o čase a mieste splne
nia dožiadania, aby sa pri tom strany in- 
teresované mohly zúčastniť.

P) Dožiadaný súd alebo poručenská 
vrchnosť dožiadajúcemu súdu alebo poru
čenskej vrchnosti zašle spisy, vzťahujúce 
sa na splnenie dožiadania, alebo oznámi 
dôvody, ktoré prekážajú splniť dožiadanie. 
K spisom, ktorými sa vybavuje dožiadanie 
a ktorými sa odpovedá na dožiadanie, ne
treba pripojiť preklad.

Článok 16.
Splnenie žiadosti o doručenie alebo do

žiadanie o právnu pomoc môže sa len vte
dy odoprieť, a'k Smluvná Strana, na území 
ktorej by sa malo doručenie alebo dožiada
nie splniť, považuje to za spôsobilé'ohroziť 
jej výsostné práva alebo bezpečnosť.

Článok 17.
(') Pri splnení žiadostí o doručenie a 

dožiadaní o právnu pomoc nemôžu sa účto- |

á k o n n i k č. 52, 471

14. c i k k.
(') A jogsegély iránti megkereséseket 

a megkeresô Szerzôdô Fél hivatalos nyel- 
vén kell szerkeszteni. A megkeresésekhez 
a megkeresett Szerzôdô Fél hivatalos nyel- 
vén késziilt és a megkeresô Szerzôdô Fél 
hites tolmácsa által hitelesitett, illetôleg a 
megkeresô Szerzôdô Fél birósága vagy 
gyámhatósága által készitett forditás csa- 
tolandó.

p) Ha valamely megkeresés nincsen az 
elôirt forditással ellátva, azt a megkeresett 
biróság vagy gyámhatóság hivatalból szer- 
zi be. A megkeresô biróság vagy gyámha
tóság az ezáltal okozott kôltségeket meg- 
tériteni kôteles.

P) A megkeresésnek tartalmaznia kell 
annak a biróságnak vagy gyámhatóságnak 
megjelôlését, amelytôl a megkeresés szár- 
mazik, úgyszintén azét a biróságét vagy 
gyámhatóságét is, amely annak teljesitésé- 
re hivatott. A megkeresôlevélbôl ki kell 
tiinnie annak, hogy milyen íigyben és mi- 
lyen természetii jogsegéíyt kérnek..

15. c i k k.
('} Az a biróság vagy gyámhatóság, 

amelyhez a megkeresést intézték, kôteles 
azt ugyanolyan kényszereszkôzôk igénybe- 
vételével teljesiteni, mint amilyeneket saját 
államának hatóságaitól származó megke
resés teljesitésénél alkalmaz. Az elintézés 
a megkeresett Szerzôdô Fél jogszabályai 
szerint tôrténik,

P) A megkeresô biróságot vagy gyám- 
hatóságot, ha kivánja, idejében kôzvetíeniil 
értesiteni kell a megkeresés teljesitésének 
idôpontjáról és helyérôl, hogy az érdekelt 
felek ännál résztvehessenek.

P) A megkeresett biróság vagy gyám
hatóság megkiildi a megkeresô biróságnak 
vagy gyámhatóságnak a megkeresés telje- 
sitésére vonatkozó iratokat, vagy pedig 
kôzli azokat az okokat, amelyek annak tel- 
jesitését akadályozzák. Elintézési- és vá- 
lasziratokhoz forditást nem kell csatolni.

16. c i k k.
A kézbesitési kérelem vagy a jogsegély 

iránti megkeresés teljesitése csak akkor 
tagadható meg, ha az a Szerzôdô Fél, 
amelynek teriiletén a kézbesútést vagy 
megkeresést teljesiteni kellene, azt felség- 
jogainak vagy biztonságának veszélyezte- 
tésére alkalmasnak tartja.

17. cikk.
P) A kézbesitési kérelmeik és jogsegély 

iránti megkeresések teljesitésénél semmi-
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vať a nahradiť nijaká odmena alebo trovy.

(-) Avšak dožiadaná Smluvná Strana 
môže požadoval od dožiadajúcej Smluvnej 
Strany nahradenie odmien a trov, plate
ných svedkom a znalcom, ako aj tých vý
davkov, ktoré sa vyskytly pri vykonávaní 
nejakej ohliadky.

(’) Tieto odmeny, trovy a výdavky do
žiadaná Smluvná Strana bezodkladne na
hradí dožiadanej Smluvnej Strane, nehľa
diac na to, či tieto od interesovaných strán 
možno vymôcť, alebo nie.

(4) Splnenie dožiadania o právnu po
moc nemôže sa urobiť závislým od složeniu 
nijakého preddavku.

Časí piata.
Osvedčenie právnych pravidiel.

Článok 18.
(*)  Najvyššie justično-správne vrchnosti 

oboch Smluvných Strán na žiadosť v pria
mom styku a v svojej úradnej reči si po
dajú navzájom informácie o platnom práve.

(-) Takáto žiadosť má obsahovať zo- 
vrubné označenie právneho pravidla, ktoré 
sa má oznámiť, alebo ten text, ktorého hod
novernosť sa má dokázať.

Časf šiesta.
Záverečné predpisy.

Článok 19.
(') Dohodu treba ratifikovať a ratifi

kačné listiny, ako to je možné, vymeniť v 
Bratislave.

p) Dohoda nadobudne účinnosť štyrid
siaty piaty deň po dni, nasledujúcom po 
výmene ratifikačných listín a zostane v 
účinností do uplynutia šiestich mesiacov, 
počítaných od toho dňa, kedy ju niektorá 
zo Smluvných Strán vypovie.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto Do
hodu podpísali a opečatili.

Zhotovené v dvoch pôvodinách, v slo
venskej a maďarskej reči, v Budapešti dňa 
11. novembra 1941.

Dr. JAN SPIŠIAK m. p.
Dr. JÜLIUS PONICKÝ m. p.

Dr. DEZIDER RAKŠANY m. p.

féle dij vagy koltség felszámitásának és 
megtéritésének ninosen helye.

(:) Mindazonáltal a megkeresett Szer
zôdô Fél követelheti a megkeresô Szer
zôdô Féltôl a tamik és szakértôk részére 
fizetelt dijaknak és kôltségeknek, vala
mint azoknak a kiadásoknak megtéritését, 
amelyek valamely szemle foganatositásá- 
nál meriiltek fel.

(’) Ezeket a dijaka't, kôltségeket és ki- 
adásokat a megkeresô Szerzôdô Fél hala- 
déktalanul me'gtérilti a megkeresett Szer
zôdô Félnek, tekintet nélkiil arra, hogy 
azok az érdekelt felektôl behajthatók-e 
vagy sem.

(*)  A jogsegély iránti megkeresés telje- 
sitése nem tehetô fiiggôvé semmiféle elô- 
leg nyujitásától.

ö.tödik fejezet.
Jogszabályok tanusitása.

18, c i k k.
(’) Mindkét Szerzôdô fél legfelsôbb 

igazságiígyi igazgatási hatóságai ilyen irá- 
nyu kérelemre kôzvetlen érintkezés útján 
saját hivatalos nyelvükön kölcsönösen tá- 
jékoztatást adnak a hatálybau lévô jogról.

F) Az ilyen kérelemnek tartalmaznia 
kell a közölni kivánlt jogszabály tiizetes 
megjelôlését vagy azt a szôveget, amely- 
nek hitelességét bizonyitani kell.

H a t o d í k fejezet.
Zárórendelkezések.

19. cikk.
f1) Az Egyezményt meg kell erôsiteni 

és a megerôsitô okiratokat, mihelyt lehet- 
séges, Bratislavában kell kicserélni.

(=) Az Egyezmény a megerôsi'tô okira- 
tok kicserélésének napját kôvetô negyven- 
ötödik napon lép hatályba és halályban 
marad attól a naptól számitott hat hónap 
elteltéig, amikor valamelyik Szerzôdô Fél 
felmondja.

Ennek hiteléiil a meghatalmazottak ezt 
az Egyezményt aláirták és pecsétjiikkel 
ellátták.

Készôlt két eredeti példányban, ma- 
gyar és szlovák nyelven, Budapes'ten, 1941. 
évi november hó 11. napján.

SZONDY VIKTOR m. p.
KADAR LEVENTE m. p.

LUPKOVICS GYÖRGY m. p.
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Záverečný protokol
Splnomocnenci menom svojich vlád vy

hlasujú pri príležitosti podpísania tejto Do
hody, že medzi nimi je shoda aj v nasle
dovných :

I.

K článku 1:

Ustanovenia Dohody sa nedotýkajú tých 
právnych pravidiel na území oboch Smluv
ných Strán v každom čase platných, ktoré 
následkom mimoriadnych pomerov obme
dzujú uplatniť pohľadávky cudzozemcov 
sporom alebo exekúciou, po prípade ich 
viažu na vrchnostenské povolenie.

II.
K článku 9:

1. V prípade, ak dožiadanie v občian
skych sporných, nesporných alebo poru- 
čensko-vrchnostenských veciach smeruje 
na vyprostredkovanie právnej pomoci ta
kej povahy, ktorá na území dožiadanej 
Smluvnej Strany nepatrí do pôsobnosti nie
ktorého súdu alebo niektorej poručenskej 
vrchnosti, treba s takýmto dožiadaním sa 
obrátiť na okresný súd, na území ktorého 
má sídlo správna vrchnosť podľa vnútor
ných právnych pravidiel povolaná splniť 
dožiadanie.

2. Vlády Smluvných Strán si diploma
tickou cestou navzájom oznámia rozčlene
nie úradného obvodu súdov a poručen
ských vrchností, spomenutých v článku 9, 
odseku 2 Dohody, a soznam verejných no
tárov, ako aj zmeny v týchto nastalé.

3. Smluvné Strany si vyhradzujú prá
vo, aby pravidlá o styku, označené v člán
ku 9 Dohody, mohly modifikovať diploma
tickou výmenou nót.

4. Súdy a poručenské vrchnosti si môžu 
navzájom posielať dožiadania o zaslanie 
spisov alebo ich odpisov cestou, označenou 
v článku 9 Dohody. Dožiadaný súd alebo 
poručenská vrchnosť sú oprávnené náro
kovať nahradenie trov, vzniklých zhotove
ním odpisov.

5. V žiadostiach o doručenie a v dožia
daniach o inú právnu pomoc treba vždy

' Zárójegyzôkônyv.
A jeleň Egyezmény aláirása alkalmá- 

val a meghatalmazottak kormányaik ne- 
vében kijelentik, hogy egyetértés áll fenn 
köztük a kôvetkezôkre nezve is:

I.
A z 1. c i k k h e z:

Az Egyezmény rendelkezései nem érin- 
tik a két Szerzôdô Fél teriiletén minden- 
kor érvényben lévô azokat a jogszabályo- 
kat, amelyek a rendkiviili viszonyok foly- 
tán a kiilfôldiek kôveteléseinek per vagy 
végrehajtás utján való érvényesitését kor- 
látozzák, illetve hatósági engedélyhez 
kôtik.

II.

A 9. c i kkh e z:
1. Abban az esetben, ha polgári peres, 

perenkiviili vagy gyámhatósági iigyekben 
a megkeresés olyan természetíi jogsegély 
kíeszkôzlésére irányul, amely a megkere
sett Szerzôdô Fél teriiletén nem valamely 
biróságnak vagy gyámhatóságnak hätás- 
kôrébe tartozik, ugy az ilyen természetii 
megkeresést ahhoz a járásbirósághoz kell 
intézni, amelynek teriiletén a megkeresés 
teljesiltésére a belsô jogszabályok szerint 
hivatott kôzigazgatási hatóság székhelye 
van.

2. A Szerzôdô Felek kormányai az 
Egyezmény 9, cikkének (2) bekezdésében 
megjelôlt biróságok s gyámhatóságok hi- 
vatali teriiletének tagozódását és a kôz- 
jegyzôk névjegyzékét, valamint az ezek- 
ben beálló változásokat egymással diplo
macia! utoň közölni fogják.

3. A Szerzôdô Felek fennlartják ma- 
guknak azt a jogot, hogy a jeleň Egyez
mény 9. cikkében megjelôlt érintkezési 
seabálýokat diplomáciai jegyzékváltással 
módosithassák.

4. A biróságok és gyámhatóságok ira- 
tok vagy iratmásolatok megkiildése végett 
az Egyezmény 9. cikkében megjelôlt utoň 
inlézhetnek egymáshoz megkeresést. A 
megkeresett biróság vagy gyámhatóság jo- 
gosult a másolatok elkészitésével felme- 
riil't kôltségek megtéri'tését igényelni.

5. A kézbesitési kérelmekben és az 
egyéb jogsegély iránti megkeresésekben a 
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označiť mená obcí úradným názvom, plat
ným v dožiadanom štáte.

6. Platobné príkazy s krátkou lehotou 
plnenia, vydané na základe zmenky, ob
chodnej poukážky alebo šeku, majú sa tiež 
doručiť.

III.
K článku 9 a 14:

Na oznámenie upovedomení, určených 
súdom, po prípade poručenským vrchno
stiam druhej Smluvnej Strany vo veciach 
poručensko-vrchnostenských, sa použijú 
ustanovenia, vzfahuiúce sa na dožiadania 
o právnu pomoc. Pri tých upovedomeniach 
však, ktoré neobsahujú dožiadanie o práv
nu pomoc, preklad sa nemusí pripojiť. 

helységneveket mindenkor a megkeresett 
államban érvényes hivaialos elnevezéssel 
kell megjelölni.

6. A váltó, kereskedelmi utalvány vagy 
csekk alapján kibocsátott és rövid teljesi- 
tési határidôt tartalmazó fizetési megha- 
gyásokat szintén kézbesiteni kell.

III.
A 9. é s 14. c i k k h e z:

Gyámhátósági íigyekben a másik Szer
zôdô Fél biróságai, illetôleg gyámhalósá- 
gai részére szánt értesitések kôzlésénél a 
megkeresésekre vonatkozó rendelkezések 
nyemek alkalmazást. Az olyan értesité- 
seknél azonban, amelyék jogsegély iránti 
kérelmet nem tartalmaznak, forditás csa- 
tolása mellôzhetô.

IV.
K článku 15, odseku 2:

Postúpenie a prevzatie upovedomenia 
sa stane bez sprostredkovania predsedov 
slovenských krajských súdov (článok 9, 
odsek 2 Dohody).

V.

Nakolko v smysle Dohody treba nahra
diť odmeny, trovy a výdavky, môže sa to 
stať aj medzinárodnou poštovou poukáž
kou primerane pravidlám, smerodajným 
na území Smluvných Strán.

VI.
Slovenské ministerstvo pravosúdia a 

madarský kráľovský minister pravosúdia 
sa v bezprostrednom styku dohodnú o tom, 
aby ich zástupcovia s času na čas sa sišli 
zaistiť jednotné vykonávanie Dohody a od
strániť ťažkosti, vzniklé prípadne pri vyko
návaní. Nakolko otázky, ktoré treba objas
niť, sa dotýkajú pôsobnosti aj iných mini
sterstiev, po prípade ministrov, môžu sa 
zúčastniť na rozhovoroch aj ich zástupco
via. Schôdzky budú na území Smluvných 
Strán striedavé.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísali 
a opečatili tento záverečný protokol, ktorý

IV.
A 15. ci kk (2) b e k e z d é s é h e z:

Az értesités továbbitása és átvétele a 
szlovák keriileti birósági elnökök kôzveti- 
tése (Egyezmény 9. cikk (2) bekezdése) 
nélkiil tôrténik.

V.
Amennyiben az Egyezmény értelmében. 

dijak, kôltségek és kiadások megtéritésé- 
nek van helye, ez a megtérités a Szerzôdô 
Felek teríiletén irányadó szabályoknak 
megfelelôen nemzetkôzi postautalványon 
is tôrténhetik.

VI.
A magyar kírályi igazságíigyminiszter 

és a szlovák igazságiigyminisztérium kôz- 
vetlen érintkezés útján meg fognak álla- 
podni abban, hogy képviselôik az Egyez
mény egyôntetii végrehajtásának biztositá- 
sa és a végrehajtásnál esetleg felmeríilô 
nehézségek kikíiszôbôlése céljából idôn- 
ként ôsszejôveteleket tartsanak. Amennyi
ben tisztázásra szoruló kérdések más mi- 
niszterek, illetôleg minisztériumok íigy- 
kôrét is érintik, a megbeszélése'ken eze'k- 
nek képvíselôi is résztvehe'Lnek. Az ôssze- 
jôveteleket a Szerzôdô Felek teríiletén, 
felváltva fogják megtartani.

Ennek hiteléiil a meghatalmazottak ezt. 
a Zárójegyzôkônyvet, amely a mai napon 
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je podstatnou súčiastkou dnes podpísanej 
Dohody.

Zhotovené v dvoch pôvodinách, v slo
venskej a maďarskej reči, v Budapešti dna 
11, novembra 1941. 

aláirt Egyezmény lényeges alkotórésze, 
aláirták és pecsétjíikkel ellátták.

Késziilt két eredeti példányban, magyar 
és szlovák nyelven, Budapesten, 1941. évi 
november hó 11. napján.

Dr. JAN SPIŠIAK m. p.
Dr. JÚLIUS PONICKÝ m. p.

Dr. DEZIDER RAKŠANY m. p.
SZONDY VIKTOR m. p.
KADAR LEVENTE m. p.

LUPKOVICS GYÖRGY m. p.

53.
Vyhláška ministra hospodárstva 

zo dna 10. apríla 1942
o úprave hospodárenia, ovocím a lesnými 

plodinami.
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:

§ L
Na usmernenie hospodárenia ovocím, 

lesnými plodinami ä výrobkami z týchto, 
ako aj na povznesenie ovocinárstva vôbec, 
zriaďuje sa pri Ministerstve hospodárstva 
ovocinárska komisia (v ďalšom texte 
„Komisia'‘).

§ 2.
Pôsobnosť komisie v rámci úloh podľa 

§ 1 sa vzťahuje na:
a) jablká, hrušky, slivky, slivy, marhu

le, broskyne, čerešne, višne, mišpule, dule, 
orechy, gaštany, mandle a lieskovce;

b) ríbezle, egreš, záhradné maliny, zá
hradné jahody, stolové hrozná;

c) lesné plodiny, najmä lesné maliny, 
lesné jahody, čučoriedky, brusnice, černi
ce, borievky (jalovec), huby, trnky, šípky 
a plody lesných stromov pre priemyselné 
spracovanie;

d) južné ovocie, a to fígy, datle, man
dle, korintky, citróny, pomaranče, manda
rínky, banány, ananás, svätojánsky chlieb, 
gaštany, olivy, kokosové orechy, gráp 
íruit, búrske oriešky;

e) všetky druhy ovocia, uvedené pod 
pism. a) až d) v stave sušenom, konzervo
vanom alebo ináč spracovanom, najmä 
ako lekváry, marmelády, jamy, šťavy, su- 
kusy, ovocné vína, ovocné liehoviny a iné 
polotovary, či už rozomleté, rozrezané a 
pod.

§ 3.
í1) Úlohou Komisie je najmä:
a) podávať Ministerstvu hospodárstva 

dobrozdania k žiadostiam záujemcov o po
volenie dovozu a vývozu surového ovocia 
a lesných plodín, ako aj výrobkov z nich;

b) navrhovať Ministerstvu hospodár
stva dovozné a vývozné kontingenty, ako 
aj dovozné a vývozné príspevky (§ 4 ods. 
3) na jednotlivé druhy tojvarov uvede
ných v § 2;

c) podávať návrhy na úpravu cien 
ovocia, lesných plodín a výrobkov z nich, 
ako aj návrhy na úpravu sberačských 
miezd;

d) podávať návrhy na usmerňovanie 
sberu a výkupu ovocia a lesných plodín;

e) navrhovať, ak je to potrebné, ročné 
výrobné kontingenty pre jednotlivých 
spracovávateľov, poťažne spolupôsobiť pri 
určovaní plôch k vysádzaniu ovocných 
stromov vo väčšom rozmere;

f) navrhovať smernice pre jednotné 
triedenie a balenie ovocia, lesných plodín 
a výrobkov z nich;

g) dbať na to, aby sberateľom lesných 
plodín a producentom ovocia boly vyplá
cané ustálené ceny;

h) starať sa a podporovať zriaďovanie 
baliarní, skladíšť, chladiarní a iných po
mocných podnikov;
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(■') Dozor nad činnosťou Komisie vyko
náva Ministerstvo hospodárstva, ktoré vy
siela do Komisie svojich zástupcov.

(ü) Rokovací poriadok Komisie schva
ľuje Ministerstvo hospodárstva.

§ 5.
Vykonávaním a uskutočňovaním úloh 

vyplývajúcich z činnosti Komisie sa pove
ruje Slovenská ovocinárska spoločnosť. 
Výdavky s tým spojené hradia sa z prí
jmov Komisie.

§ 6.
Dovozné a vývozné príspevky, ako aj 

iné príjmy, po odpočítaní výdavkov Ko
misie použijú sa podľa rozhodnutia Komi
sie na zveľadenie ovocinárskych pomerov 
v štáte, najmä na zakladanie školiek, vy
sadzovanie ovocných stromkov a kríkov, 
na realizovanie ovocinárskeho zákona po
dľa smerníc Ministerstva hospodárstva, 
na výchovu odborného personálu a na 
uhradenie škôd spôsobených sberom les
ných plodín na lesných kultúrach.

§ 7.
Nezachovanie ustanovení tejto vyhláš

ky sa tresce podľa hlavy VIII. zákona č. 
131/1936 Sb. z. a n.

§ 8-
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia.
Dr. Medrický v. r.

i) napomáhať a podporovať príslušné 
štátne orgány pri dozore na akosť a správ
ne označovanie výrobkov spracovávaleľ- 
mi podľa platných predpisov;

j) povinne sledovať cenové pomery,’ 
stav úrody, dopytu a ponuky;

k) obstarávať a viesť evidenciu o pro
dukcii, sbere, spracovaní a speňažovaní 
ovocia a lesných plodín.

(:) Pestovatelia, obchodníci a podniky 
spracujúce ovocie a lesné plodiny sú po
vinní dodať Komisii ňou vyžiadané infor
mácie a dáta potrebné na vykonanie úloh 
podľa tejto vyhlášky.

§ 4.

(') Komisia sa skladá z 5 členov a 5 
náhradníkov. Menuje ich minister hospo
dárstva zo zástupcov pestovateľov zastú
pených Slovenskou ovocinárskou spoloč
nosťou, obchodníkov, sberateľov, ovoci
nárskeho priemyslu a producentov lesné
ho ovocia. Komisia môže pribrať odbor
ných znalcov podľa potreby.

(:) Predsedu a podpredsedu Komisie 
z jej členov menuje minister hospodárstva. 
Členstvo v Komisii je čestná funkcia. Čle
novia majú nárok len na náhradu hoto
vých výdavkov. - • - - • —---

P) Na úhradu výdavkov spojených 
s činnosťou Komisie môže vyberať Mini
sterstvo hospodárstva alebo z jeho pove
renia Komisia príspevky pri dovoze a vý
voze ovocia a lesných plodín, ako aj vý
robkov z nich. Výšku príspevkov a spôsob 
ich vyberania určí a v Úradných novinách 
vyhlási Ministerstvo hospodárstva,

P) Komisia nemôže ani na vlastný, ani 
na cudzí účet obchodovať.

54. 
Vládne nariadenie 

zo dňa 24. marca 1942, 
ktorým sa doplňujú a menia niektoré právne predpisy o štátnych zamestnancoch.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3, § 5 ods. 2, § 7 ods. 1, § 9 ods. 1, 
§ 17 ods. 3, § 21 ods. 1 a § 210 zákona č. 103 1926 Sb. z. a n. a podľa § 11 zákona č. 
15/1914 r. z. nariaďuje:

Čl. I.
Príloha vládneho nariadenia č. 103/1927 Sb. z. a n. sa pre obor Ministerstva 

dopravy a verejných prác doplňuje takto:
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V obore 
štátnej 
správy 
(rezortu)

'V služobnej 
triede

sa zriidujc 
kategória 
úradníkov 
služby

a predpisuje sa pre ustanovenie 
na služobné miesto zásadne 
ako predbežné vzdelanie

Titulový 
prídomok 
podľa § 10

1 2 3 4 5

Minister
stvo do
pravy a 
verejných 
prác

I c komuníkačno- 
technickej

úplné stredoškolské vzdelanie, 
absolvovanie najmenej dvoj
ročných štúdií na vyššej škole 
pre komunikačnú techniku, 
ukončených s úspechom záve
rečnou skúškou.

komunikačný

Čl. IL
Tabuľka v § 3 vládneho nariadenia č. 105/1927 Sb. z. a n. sa doplňuje takto:

v úradníckej kategórii úradníkov Titulový prídomok

komunikačn o-technických komunikačný

Čl. III.
Príloha vládneho nariadenia č. 132/1931 Sb. z. a n. sa pre obor Ministerstva 

dopravy a verejných prác doplňuje takto:

V obore 
Štátnej správy 

(rezortu)
v služobnej 

triede
v kategórii 
úradníkov 
služby

s>a určujú osobitné podmienky pre:
1. ustanovenie: a) čakateľom 

b) úradníkom
2. povýšenie

Ministerstvo dopra- 
pravy a verejných 
prác

I c komunikačno- 
lechnickej

1. a) absolvovanie strednej 
školy a najmenej dvojroč
ných vysokoškolských štú
dií na vyššej škole pre ko
munikačnú techniku, ukon
čených s úspechom záve
rečnou skúškou.



478 Slovenský zákonník č, 54,

Čl. IV.
Ustanovenie § 2 ods. 1 vládneho nariadenia č. 15/1927 Sb. z. a n. sa mení 

a bude zniet takto:
„(') Pre obstarávanie úradníckych služobných výkonov u slovenských želez

níc sa zriaďujú tieto úradnícke kategórie a predpisuje sa pre ustanovenie v nich 
toto predbežné vzdelanie:

Úradnícka kategória Predbežné vzdelanie predpísané 
pre ustanovenie

1. úradníkov právnych úplné stredoškolské vzdelanie, absolvova
nie právnych a štátovedeckých štúdií a 
úspešný výkon troch štátnych skúšok

2. úradníkov technických úplné stredoškolské vzdelanie, absolvova
nie štúdií na vysokej škole technickej a 
úspešný výkon dvoch štátnych skúšok

3. úradníkov zdravotných úplné stredoškolské vzdelanie, absolvova
nie lekárskych štúdii a úspešný výkon 
prísnych skúšok

4. úradníkov meračských úplné stredoškolské vzdelanie, absolvova
nie zememeračských štúdii, úspešný výkon 
odbornej štátnej skúšky

5. úradníkov komunikačno- 
technických

úplné stredoškolské vzdelanie, absolvova
nie aspoň dvojročných vysokoškolských 
štúdií na vyššej škole pre komunikačnú
■techniku, ukončené záverečnou skúškou

6. úradníkov prevádzkových 
a administratívnych

absolvovanie strednej školy

Čl. V.
Ustanovenie § 2 ods. 3 vládneho nariadenia č. 15/1927 Sb. z. a n. sa mení 

a bude zniet takto:
„(") Podľa toho patrí kategória úradníkov právnych, technických a zdravot

ných do služobnej triedy Ib, kategória úradníkov meračských a komunikačno- 
technických do služobnej triedy Ic a kategória úradníkov prevádzkových a admi
nistratívnych do služobnej triedy II.

Čl. VI.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister do

pravy a verejných prác so zúčastnenými ministrami.
Mach v. r.

aj za predsedu vlády.
Stano v. r.

Dr. Pružinský v. r.
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55.
Vyhláška predsedu vlády 

zo dňa 10. apríla 1942
•o oprave tlačových chýb vzniklých pri vy
hlasovaní právnych predpisov v Sloven

skom zákonníku.
Podlá § 5 zákona č. 11/1940 SI. z. sa 

opravujú tieto tlačové chyby:
1. V § 3 ods. 1 v piatom riadku naria

denia s mocou zákona č. 13'1942 SI. z. za 
■slovom „... platmi" majú sa vsunúť slová 
„a hrubými služobnými platmi".

2. V § 4 ods. 1 v treťom riadku záko
na č. 15/1942 SI. z. namiesto „.. . ako boly 
napísané:" má byť správne „... ak boly 
napísané:".

3. Posledná veta § 2 vládneho nariade
nia č. 25/1942 SI. z. má správne znieť tak
to: „Prezident republiky udeľuje prvú 
triedu radu s radovou reťazou len hlavám 
■cudzích štátov."

4. V čl. II. vládneho nariadenia č. 32/ 
1942 SI. z. v rubrike „Ministerstva národ
nej obrany“ v 4. stĺpci treba za slovami 
,,... s mešťanskou školou..." vsunúť slo
vá „. .. alebo absolvovanie meštianskej 

školy . ..“

5. V § 4 ods. 1 zákona č. 44/1942 SI. 
z. za tretí riadok treba vsunúť riadok toh
to znenia:.......rého je byt. V návrhu tre
ba uviesť okrem“ ...

6. V štvrtom a piatom riadku čl. 1 ods. 
1 zákona č. 180'1941 SI. z. namiesto „... 
miestneho výboru predstavenstva, filiál
ky, ..." má byť správne „... miestneho 
výboru, predstavenstva filiálky, .. .”

7. V pätnástom riadku čl. 1 ods. 1 zá
kona č. 180'1941 SI. z. namiesto „... usta
novení § 17, ods...." má byť správne 
„... ustanovení § 17a, ods. ...“

8. V poslednom riadku čl. 1 ods. 7 zá
kona č. 180/1941 SI. z. namiesto „ ... ods. 
1 a 6 nedotknuté." má byť správne ......  
ods. 1 až 6 nedotknuté."

9. V druhom riadku § 236 ods. 1 naria
denia č. 198/1941 SI. z. namiesto „... zá
kona č. 266/1936 Sb. z. a n...." má byť 
správne „... zákona č. 226'1936 Sb. z. 
an...."

10. V piatom riadku § 236 ods. 1 naria
denia č. 198/1941 SI. z. namiesto „... a to 
počínajúc rokom...“ má byť správne 
...... a to počínajúc daňovým rokom ..."

11. V ôsmom riadku § 246 nariadenia 
č. 198/1941 SI. z. namiesto „ ... podľa § 
284 ods. 1 zákona...“ má byť správne 
„ ... podľa § 284 ods. 2 zákona ..."

Dr, Tuka v. r.

TlaZ Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany t. 1?
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56.
Zákon 

zo dna 18, marca 1942
o Lekárskej komore.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

Diel prvý.
0 zriadení, úlohách, složení a pôsobnosti 
Lekárskej komory a o povinnostiach jej 

členov.
§ 1.

f1) Na ochranu cti lekárskeho stavu a- 
na ochranu a podporu jeho záujmov zria
ďuje sa Lekárska komora (v ďalšom texte 
„Komora").

(2) Komora je verejnoprávnou korporá
ciou; jej sídlo je v Bratislave.

§ 2.
(‘) Členmi Komory sú všetci lekári, kto

ri na území Slovenskej republiky, súc na 
ta oprávnení, vykonávajú lekársku čin
nosť, ak nie sú Židmi alebo židovskými 
miešancami [§ 1 a § 2 pism. a) nariadenia 
č. 198/1941 SI. z.].

(2) Lekárskou činnosťou (ods. 1) je vý
kon lekárskej praxe, činnosť lekára vo 
verejnej alebo súkromnej službe a vôbec 
každá taká činnosť lekára, ktorá je v zá
ujme zdravia jednotlivca alebo pospolito
sti.

(3) V sporných prípadoch rozhoduje Mi
nisterstvo vnútra, či ide o lekársku čin
nosť alebo nie.

§3.
Každý lekár (§ 2) je povinný prihlásiť 

sa písomne priamo do Komory da 15 dni 
odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zá
kona; lekári, ktorí započnú lekársku čin
nosť po nadobudnutí účinnosti tohto zá
kona, sú povinní takto sa prihlásiť do 15 
dni odo dňa započatia lekárskej činnosti. 
V tej is tej lehote treba oznámiť aj každú 

zmenu, ktorej hlásenie predpisuje stavov
ský poriadok (§ 13 ads. 3).

§ 4.
' í1) Orgány Komory sú:

a) predseda,
b] predsednícka rada,
c) poradný sbor,
d) disciplinárny senát.
(2) Predseda Komory môže pre osobit

né úlohy zriadiť aj iné orgány a môže ich 
hockedy zrušiť.

§5.

(‘) Predsedu Komory ustanovuje a od
voláva prezident republiky na návrh vlá
dy. Predseda Komory má stáleho zástup
cu, ktorého na jeho návrh ustanovuje a 
odvoláva minister vnútra.

(2) Predseda Komory a jeho stály zá
stupca pri nastúpení úradu skladajú do 
rúk ministra vnútra prísahu tohto znenia: 
„Prisahám Bohu Všemohúcemu a Vše- 
vedúcemu, že budem verný Slovenskej re
publike a budem zachovávať všetky záko
ny a nariadenia a že budem svoje povin- 
mosti v Lekánskej komore plniť podľa zá
konných ustanovení náležite a svedomite. 
Tak mi Pán Boh pomáhajl" . ■ i ■

(“) Predseda Komory a jeho stály zá
stupca sú zodpovední za výkon ..svojej 
funkcie ministrovi vnútra. • .j

§6.

Predseda spravuje Komoru a zastupu
je ju navonok, svoláva schôdzky predsed
níckej rady, poradného sboru pripadne 
schôdzku členstva, a predsedá im. Podpi
suje tiež všetky listiny, ktorými Komora 
nadobúda práva alebo sa ich vzdáva, ale
bo ktorými sa zaväzuje.

§ 7. .
(l) Predseda môže pre nezachovanie 

ustanovení §§ 3, 12, 18 ads. 3 a § 23 ods. 
1 uložiť pokutu od Ks 50 do Ks 1.000. Pred 
uložením pokuty treba obvineného člena 

Cena 2— Ks.



482 S 1 o v e n s k ý zákonník č. 56.

zápisnične vypočuť v pritomnosti zapiso
vateľa a daf mu možnosť obhajoby. 0 vy
počutie obvineného člena možno požiadať 
okresný (mestský notársky) úrad, v obvo
de ktorého býva.

(2) O uložení pokuty treba pokutova
ného pisomne upovedomiť; proti uloženiu 
pokuty možno do 15 dní po doručení upo
vedomenia podať sťažnosť na Minister
stvo vnútra. Sťažnosť treba podať na 
Komore.

§ 8.
Stály zástupca predsedu, ak zastupuje 

predsedu, vykonáva všetky povinnosti a 
práva, ktoré prislúchajú predsedovi Ko
mory.

§ 9.
Predsednícka rada pozostáva zo 6 

členov, ktorých urči predseda z členov po
radného sboru; aspoň polovica členov 
musí byť činná v zdravotnej službe verej
noprávneho poistenia. Predseda Komory 
svoláva predsednícku radu podľa potre
by, aby mu radila najmä pri riešení dôle
žitejších veci. Predseda má vypočuť pred
sednícku radu aj vo veciach, ktoré sa ináč 
predkladajú na vyjadrenie poradnému 
sboru, ak je potrebné neodkladné opatre
nie.

§ 10.
(') Poradný sbor radí predsedovi vo ve

ciach, ktoré sa týkajú správy Komory. Má 
16 členov, ktorých ustanovuje a odvoláva 
minister vnútra na návrh predsedu Ko
mory; návrh nech má na zreteli primera
né zastúpenie jednotlivých složiek lekár
skeho stavu a príslušnosť k národným 
skupinám.

(2) Predseda svoláva poradný sbor po
dľa potreby ale najmenej raz do roka; po
dáva mu prehľad o činnosti Komory za 
čas uplynulý od poslednej schôdzky po
radného sboru a vypočuje ho najmä vo 
veciach:

a) určenia výšky členovského príspev
ku,

b) ustaľovania rozpočtu a záverečných 
účtov,

c) nakladania s majetkom,
d) návrhu na určenie a schválenie ta

rify lekárskych honorárov,
e) návrhov podávaných Ministerstvu 

vnútra ohľadom usadzovania sa le
károv,

f) zriaďovania sociálne-zdravotných 
ustanovizní pre lekárov a ich rodiny 
ako aj zamestnancov Komory a ich 
rodiny,

g) systemizovania zamestnaneckých 
miest a vydania služobného a dis
ciplinárneho poriadku pre zamest
nancov Komory,

h) stavovského poriadku.
(’) Ülohau poradného sboru je aj inak 

podporovať činnosť predsedu Komory, naj
mä podávať mu návrhy vo veciach, ktoré 
sa týkajú spoločných záujmov lekárskeho 
stavu, jeho poslania, ako aj cti a vážnosti 
lekárskeho povolania.

§ 11.
í1) Predsedom Komory, jeho stálym zá

stupcom alebo členom orgánov uvedených 
v § 4 môžte byť len slovenský štátny ob
čan.

(2) Funkcie v Komore sú čestné. Funk
cionári majú nárok na náhradu za stratu 
času pri vykonávaní svojich funkcií. Funk
cionári bývajúci mimo sídla Komory majú 
okrem toho nárok na náhradu cestovných 
trov. Výšku náhrad určí predseda Komo
ry, — pre predsedu a jeho zástupcu pred
sednícka rada.

(3) Odmeny a náhrady hradí Komora 
z vlastných prostriedkov.

§ 12.
Funkcionár Komory je povinný svedo

mite plniť úlohy jemu prikázané, ak mu 
v tom neprekážajú vážne príčiny.

§ 13.
(') Lekár (§ 2) je povolaný starať sa 

o zdravie jednotlivca ako aj celej pospo
litosti. Svojmu povolaniu je povinný ve
novať sa horlivo a svedomite a musí vždy 
dbať na česť a dôstojnosť lekárskeho sta
vu. Najmä je povinný chorému, ktorého 
prijal do lekárskeho ošetrovania, venovať 
sa svedomite, a podľa zásad lekárskej ve
dy, svojich skúseností a podľa platných 
predpisov chrániť záujem chorého, v prí
pade potreby upozorniť na náboženské 
povinnosti a chrániť zdravých.

p) Voči svojmu stavu je lekár povinný 
sa chovať podľa zásad stavovského po
riadku.

(3) Stavovský poriadok vydá predseda 
Komory po vypočutí poradného sboru a 
po schválení Ministerstvom vnútra; to isté 
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platí o zmenách a doplnkoch stavovského 
poriadku. Až do jeho vydania smerodajné 
sú ustanovenia doteraz platného stavov
ského poriadku.

§ 14.
(*)  Kolektívne smluvy, ktoré sa týkajú 

usporiadania lekárskej služby, možno uza
vieral iba s Komorou.

f) Smluvy nositeľa verejnoprávneho 
poistenia s jednotlivými lekármi, pokiaľ sa 
týkajú lekárskej služby, vyžadujú súhlas 
Komory; bez takéhoto súhlasu sú smluvy 
právne neúčinné.

(’) Nositelia verejnoprávneho poistenia 
pri uzavieraní smlúv podľa ods. 1 a 2 sú 
povinní podaf Komore na jej dotaz zprá
vy o organizácii a vykonávaní lekárskej 
služby pre svojich poistencov ako aj zprá
vy o výsledku hospodárenia, nakoľko tie
to majú vplyv na usporiadanie lekárskej 
služby.

(') Komora je povinná byť nápomocná, 
aby sa riadne zaistila lekárska služba so 
strany nositeľov verejnoprávneho poiste
nia.

(“) Lekár, vykonávajúci prax, je povin
ný na príkaz Komory prijať službu u nosi
teľa verejnoprávneho poistenia, s ktorým 
jé Komora v smluvnom pomere.

§ 15.
(') Lekári sú povinní svedomite posky

tovať lekársku pomoc. Pre požadovanie 
honorárov je smerodajná komorná tarifa. 
Komornú tarifu (normálnu lekársku sadz
bu) sostaví predseda Komory po vypočutí 
poradného sboru a predloží ju na schvále
nie ministrovi vnútra, ktorý pred rozhod
nutím vypočuje mienku Cenového úradu 
— a pokiaľ ide o najnižšiu hranicu hono
rárov — aj mienku nositeľov verejnopráv
neho poistenia. Schválenú komornú tarifu 
vyhlási minister vnútra v Úradných no
vinách.

P) Ustanovením ods. 1 nie je dotknu
té právo súkromných strán dohodnúť sa 
o výške honorárov, pričom treba brať zre
teľ na majetkové pomery nemocného.

(3) Lekár i strana spoločne môžu po
žiadať Komoru o smierlivé riešenie sporu 
o oprávnenosti a primeranosti lekárskej 
požiadavky.

§ 16.
(*)  Komora podlieha dozoru Minister

stva vnútra.

(’) V dôležitých veciach, týkajúcich sa 
lekárskeho stavu a zdravotníctva, povin
né sú úrady a verejné korporácie vyžia
dať si mienku Komory.

C) Komora je povinná na požiadanie 
spolupracovať s úradmi a verejnoprávny
mi korporáciami vo veciach zdravotníctva 
na pozdvihnutie zdravia národa.

Diel druhý.
Predpisy disciplinárne.

§ 17.
(') Disciplinárnu moc nad členmi Ko

mory vykonávajú disciplinárne senáty. Po
čet prísediacich ustaľuje sa na 8 riadnych 
a 4 náhradných členov okrem predsedu.

(-) Predsedu disciplinárneho senátu 
ustanovuje a odvoláva minister vnútra na 
návrh predsedu Komory.

(3) Členov a náhradníkov disciplinár
neho senátu ustanovuje a odvoláva na ná
vrh predsedu disciplinárneho senátu pred
seda Komory, ktorý urči tiež jedného z 
nich za zástupcu predsedu disciplinárne
ho senátu.

(4) Ustanovení funkcionári disciplinár
neho senátu složia do rúk predsedu Ko
mory prísahu tohto znenia: „Prisahám 
Bohu Všemohúcemu a Vševedúcemu, že 
budem verný Slovenskej republike a bu
dem zachovávať všetky zákony a na
riadenia a že budem svoje povinnosti 
ako funkcionár disciplinárneho senátu Le
kárskej komory- plniť podľa - zákonných 
ustanovení náležite a svedomite. Tak mi 
Pán Boh pomáhaj!"

(°) Členovia predsedníckej rady a po
radného sboru nemôžu súčasne zastávať 
funkciu členov disciplinárneho senátu.

(°) Ustanovenia §§ 11 a 12 vzťahujú sa 
olbdobne aj na členov disciplinárneho se
nátu.

§ 18.
(‘) Obžalobu v disciplinárnom pokra

čovaní zastupuje komorný obžalobca.
(3) Komorných obžalobcov ustanovuje 

a odvoláva predseda Komory.
(3) Komorný obžalobca, ktorý bez do

statočných ospravedlňujúcich dôvodov ne
koná svoju funkciu, dopúšťa sa disciplinár
neho previnenia (§ 7). O vylúčení komor
ných obžalobcov platia obdobne predpisy 
trestného súdneho poriadku, platné pre 
vylúčenie štátnych zástupcov.
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(') Komorný obžalobca má právo podá- 
vat návrhy, obžaloby a konaf všetko to, čo 
vyžaduje zastupovanie obžaloby, môže 
hockedy nazeral do spisov a robiť z nich 
odpisy a výpisy.

-■ ■ - § 19.'
' Predseda Komory, len čo sa dozvedel 

hocakým spôsobom o tom, že člen Komo
ry sa previnil proti ustanoveniam §§ 13 a 
15, alebo sa prehrešil proti cti a dôstojno
sti lekárskeho stavu, podá -po prípadnom 
vyšetrení stavu veci disciplinárne oznáme
nie predsedovi disciplinárneho senátu a 
určí, kto z komorných obžalobcov má za
stupovať obžalobu.

§ 20.
- C) Predseda disciplinárneho senátu, len 

čo obdržal disciplinárne oznámenie (§ 19), 
vypočuje komorného obžalobcu, určí zpra
vodajcu a svolá schôdzku disciplinárneho 
senátu. Disciplinárny senát po vypočutí 
komorného obžalobcu a zpravodajcu roz
hodne, či sa má zaviesť disciplinárne vy
šetrovanie, alebo či sa má vec bez disci
plinárneho vyšetrovania odkázať na pojed
návanie, alebo sa má pokračovanie za
staviť.

(=) O rozhodnutí disciplinárneho senátu 
podľa ods. 1 treba písomne upovedomiť 
obvineného, komorného obžalobcu, pred: 
sedu Komory, pripadne aj zúčastnenú sú
kromnú stranu.

(3) Proti rozhodnutiu disciplinárneho 
senátu o zavedení disciplinárneho vyšet
rovania alebo o odkázaní veci na pojed
návanie niet opravného prostriedku. Pro
ti rozhodnutiu, ktorým disciplinárny senát 
zastavil disciplinárne pokračovanie, mô
že sa sťažovať len komorný obžalobca. 
Sťažnosť možno podať do 15 dní odo dňa 
upovedomenia u disciplinárneho senátu, 
ktorý ju predostrie najneskoršie do 30 dní 
spolu so všetkými spismi Ministerstvu 
vnútra na rozhodnutie s konečnou platno
sťou. Ak Ministerstvo vnútra rozhodne, že 
je daný podklad na disciplinárne pokra
čovanie, treba ho vykonať.

(‘) Ak je obvinený poslancom Snemu 
Slovenskej republiky alebo členom Štát
nej rady, disciplinárny senát vyžiada si 
pred rozhodnutím podťa ods. 1 súhlas prí
slušného sboru s disciplinárnym stíhaním.

p) Disciplinárne stíhanie obvineného 
z titulu jeho služobného pomeru v štátnej 
alebo inej verejnej službe nie je prekážkou 
stíhania a trestania podľa tohto zákona.

Disciplinárny senát oznámi previnenie-prí
slušnému predstavenému obvineného, kto
rý zakročí podľa disciplinárnych predpi; 
sov platných pre jeho služobný-pomer. .

(“) Výsledok iného disciplinárneho po
kračovania (ods, 5) treba oznámiť Komo
re na prípadné stíhanie podľa tohto záko
na. Disciplinárny senát upovedomí pred
staveného obvineného o výsledku, svojho 
pokračovania.

'.................. ' § 21. '
Obvinený má právo zvoliť si v discipli

nárnom pokračovaní obhajcu z členov Ko
mory alebo advokáta.

‘ § 22. . .. .
(■) Ak vzniknú pochybnosti, či obvi

nený v čase spáchania disciplinárneho pre
vinenia bol príčetný, vyšetrí sa jeho du
ševný stav. Pri takomto ' vyšetrovaní 
vypočujú sa osoby (§ 24 ods. 1)’,' kto
ré môžu podať vysvetlenie, .prípadne 
vyžiadajú sa potrebné úradné a'služobné 
zprávy. Duševný stav obvineného preskú
ma sa dvoma lekármi — súdnymi znalca
mi.

(2) Podľa ustanovení ods. 1 treba po
stupovať aj v prípade, ak niet pochybno
sti o príčetnosti obvineného v čase- spá
chaného disciplinárneho previnenia, avšak 
je pochybné, či obvinený je príčetný 
v čase, v ktorom sa koná pokračovanie 
pred disciplinárnym senátom.

(3) Ak sa zistilo, že obvinený trpí du
ševnou chorobou, disciplinárny senát za
istí dôkazné prostriedky a usnesie sa, aby 
pokračovanie bolo prerušené na čas, kým 
sa obvinený uzdraví. Ak sa zistí, že v ča
se, v ktorom obvinený spáchal disciplinár
ne previnenie, bol nemocný na duševnú 
chorobu vylučujúcu pričítateľnosť, prípad
ne, ak obvinený po spáchaní previnenia 
upadol do nevyliečiteľnej duševnej . cho
roby vylučujúcej pričítateľnosť, usnesie sa 
disciplinárny senát, aby sa disciplinárne 
pokračovanie zastavilo. K platnosti tých
to usnesení sa vyžaduje, aby ich potvrdi
lo Ministerstvo vnútra. ’

§ 23. ’ ’
(*)  Ak sa disciplinárny :senát usniesol, 

že na pripravenie pojednávania.je potrebné 
vyšetrovanie, určí predseda disciplinárne
ho senátu niektorého ’ člena Komory za 
vyšetrujúceho komisára. Vyšetrujúci ko
misár nesmie byť členom disciplinárneho
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senátu. Na jeho vylúčenie platia obdobne 
predpisy súdneho trestného poriadku o 
vylúčení sudcov. Člen Komory, ktorý bez 
dostatočných závažných dôvodov odoprie 
previesť vyšetrovanie, dopúšťa sa discipli
nárneho previnenia (§ 7). ■

(2) Vyšetrujúci komisár môže neprísaž- 
ne vypočúvať svedkov i znalcov a má dať 
obvinenému príležitosť, aby sa vyjadril o 
činoch (opominutiach) za vinu tmu klade
ných, ako aj o výsledkoch pokračovania. 
Ak sa obvinený nevyjadrí, nezdrží sa tým 
ďalšie pokračovanie.

(’) Po skončení vyšetrovania posile vy
šetrujúci komisár spisy predsedovi discipli- 

' nárneho senátu, ktorý ich po prípadnom 
doplnení vyšetrovania postúpi komorné
mu obžalobcom na podanie návrhu. Ko
morný obžalobca, ak uzná za potrebné, 
môže doplniť vyšetrovanie alebo sám ale-, 
bo prostredníctvom vyšetrujúceho komi- 

‚sára a podlá výsledku vyšetrovania podá 
‚ obžalobu alebo návrh na zastavenie dis
ciplinárneho pokračovania.

§ 24.

(') Členovia Komory sú povinní vypo
vedať ako svedkovia a podávať posudky 
ako znalci pred vyšetrujúcim komisárom a 

. disciplinárnym senátom. O vypočutie osôb, 
ktoré nie sú členmi Komory, ako aj o vý
poveď pod prísahou možno požiadať prí- 

* slušný okresný súd, prípadne ak ide o oso
by podriadené vojenskej súdnej právomo
ci, príslušný vojenský súd; tieto súdy sú 
povinné žiadosti vyhovieť.

P) Vedomá nesprávna výpoveď alebo 
vedomý nesprávny znalecký posudok pred 
vyšetrujúcim komisárom alebo disciplinár
nym senátom má okrem prípadného trest
ného stíhania za následok disciplinárne 
pokračovanie proti svedkovi alebo znal
covi, ak je členom Komory.

(•) Disciplinárny senát má právo, a to 
aj opätovne, uložiť pokutu od Ks 50 do 
Ks 1.000 tým členom, ktorí bez ospravedl
ňujúceho dôvodu sa neustanovia na pred
volanie alebo odopierajú splniť povinnosť 
podlá ods. 1 prvej vety.

P) Proti uloženiu pokuty (ods.‘ 3) mož
no podať do 15 dní odo dňa upovedome
nia u Komory sťažnosť na Ministerstvo 
vnútra, ktoré rozhodne s konečnou plat
nosťou.

(‘J Nakolko ustanovenia tohto zákona 
neurčujú inak, pre výsluch svedkov a znal
cov a pre výšku svedočného a znalečné- 

i ho majú sa primerane použiť ustanovenia 
I súdneho trestného poriadku.

§ 25.
P) Termín pojednávania určí predseda 

disciplinárneho senátu. Na tento termín 
písomne predvolá obvineného pri súčasnom 
doručení obžaloby, jeho prípadného obhaj
cu, komorného obžalobcu a upovedomí o 
termíne členov disciplinárneho senátu. 
Medzi doručením predvolania a určeným 
termínom má uplynúť aspoň 15 dní.

(2) Predseda disciplinárneho senátu mô
že obvinenému uložiť, aby sa na pojedná
vanie dostavil osobne. Ák sa obvinený 
bez dostatočného ospravedlňujúceho dô
vodu nedostaví, môže mu predseda ulo
žiť pokutu od Ks 50 do Ks 1.000 a okrem 
toho náhradu výloh zmareného pojedná
vania.

P) Opatrenia uvedené v ods. 2 možno 
napadnúť sťažnosťou. O sťažnosti platia 
ustanovenia § 24 ods. 4.

§ 26.
P) Po úrčení termínu pojednávania ob

vinený a jeho obhajca majú právo nahliad
nuť do spisov a vyhotovovať si z nich od
pisy, okrem zápisníc o poradách discipli
nárneho senátu.

p) Uverejňovať obsah spisov a obsah 
pojednávania disciplinárneho senátu je za
kázané.

§ 27.
P) Pojednávanie vedie predseda discip

linárneho senátu. Začína sa čítaním usne
senia o odkázaní veci na ústne pojedná
vanie (§ 20 ods. 1) a čítaním obžaloby. 
Potom predseda vypočuje obvineného, 
predvolaných svedkov a znalcov. Ak je 
treba, prečítajú sa zápisnice vyšetrovania 
a iné dôležité listiny. O tom, ktoré písom
nosti majú byť prečítané, rozhoduje senát.

(2) Komorný obžalobca, obvinený a jeho 
obhajca majú právo vyjadriť sa na jednot
livé prednesené dôkazy, dávať otázky 
svedkom, znalcom a navrhovať prípadné 
doplnenie dokazovania.

p) Aj členovia disciplinárneho senátu 
majú právo dávať otázky obvinenému, 
svedkom a znalcom.

P) Po ukončení dokazovania predseda 
senátu vyzve komorného obžalobcu, aby 
predniesol obžalobu a aby podal návrh; 
na to prednesie obhajobu obvinený prí
padne jeho obhajca. Komorný obžalobca
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môže odpovedať na obhajobu. Obvinené- 1 svedomitým skúmaním všetkých dôkazov 
mu, prípadne jeho obhajcovi prislúcha | a protidôkazov. O vine obžalovaného sa 
však posledné slovo. rozhoduje odsudzujúcim alebo oslobodzu

júcim rozsudkom.
§ 28. (=) Konečné rozhodnutie treba obžalo

(') Pojednávanie disciplinárneho sená
tu ako aj vyhlásenie rozsudku je neverej
né. Obvinený má právo pribrať si dvoch 
dôverníkov z členov Komory.

(•') Predseda Komory môže byť prítom
ný pri pojednávaní.

(’) Pri porade a hlasovaní môžu byť 
prítomní iba predseda disciplinárneho se
nátu, jeho členovia a zapisovateľ.

§ 29.
Pre vylúčenie členov disciplinárneho 

senátu platia obdobne predpisy súdneho 
trestného poriadku na vylúčenie sudcov.

§ 30.
(') Ak vznikne v priebehu disciplinár

neho pokračovania podozrenie, že ide o 
čin súdne trestný, urobí disciplinárny se
nát oznámenie štátnemu zastupiteľstvu. 
Pokračovanie pred disciplinárnym sená
tom sa suspenduje do ukončenia trestné
ho pokračovania.

(") Oslobodzujúci alebo odsudzujúci 
súdny rozsudok nevylučuje disciplinárny 
trest podľa tohto zákona.

§ 31.
(■) Disciplinárny senát sa skladá z pred

sedu a zo štyroch prísediacich.
(2) Disciplinárny senát usnáša sa väč- ' 

sinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhodu
je predseda.

§ 32.
(') Disciplinárne tresty sú:
a) výstraha, i
b) pokarhanie, j
c) peňažný trest od Ks 200 do Ks I 

10.000,
d) zákaz výkonu lekárskej praxe na 

určitý čas, neprevyšujúci jeden rok.
p) Tresty uvedené v ods. 1 pism. b) a 

c) možno — a trest ■ uvedený v ods. 1 
pism. d) treba — uverejniť v tlačovom or
gáne Komory.

§ 33.
P) Disciplinárny senát rozhoduje po

dľa svojho presvedčenia, ktoré nadobudol

vanému (obhajcovi) — ak je prítomný — 
a komornému obžalobcovi hneď vyhlásiť a 
okrem toho najneskoršie do 8 dní písom
ne doručiť spolu s dôvodmi a poučením o 
opravných prostriedkoch.

(3) Odpis konečného rozhodnutia posie
la sa predsedovi Komory a prípadnému 
služobnému úradu obvineného.

(‘) V každom konečnom rozhodnutí 
majú sa tiež uviesť trovy disciplinárneho 
pokračovania a rozhodnutie o tom, kto 
ich hradí.

p) Trovy disciplinárneho pokračova
nia hradí odsúdený. Pri oslobodení obvi
neného, nevymožiteľnosti trov ako aj v 
prípade zastavenia pokračovania znáša 
trovy Komora. Trovy vzniklé pribraním 
obhajcu Komora nehradí.

§ 34.
í1) O pojednávaní disciplinárneho sená

tu napíše sa zápisnica, v ktorej sa uvedú 
mená prítomných, osobné dáta obvinené
ho, svedkov a znalcov a priebeh pojedná
vania.

P) O porade a hlasovaní má sa napí
sať osobitná zápisnica.

(3) Vedením zápisníc poveruje predse
da senátu zamestnanca Komory. Zápisnicu 
podpisuje predseda senátu a zapisovateľ.

§ 35.
(’) Na priebeh disciplinárneho pokra

čovania nemá vplyv skutočnosť, že sa ob
vinený vzdal lekárskej činnosti.

t2) Ak obvinený zomrel pred právo
platnosťou rozsudku, disciplinárne pokra
čovanie proti nemu vedené sa zastaví.

§ 36.
(') Proti konečným rozhodnutiam dis

ciplinárneho senátu môže si sťažovať 
obvinený, obhajca, ako aj komorný obža
lobca na Ministerstvo vnútra. Sťažnosť 
treba podať do 15 dní na Komore. Včas 
podaná sťažnosť má odladný účinok. O 
sťažnosti rozhoduje Ministerstvo vnútra 
s konečnou platnosťou.

(-) Pre rozhodovanie o sťažnostiach 
smerodajné sú inak zásady policajného 
trestného poriadku.
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(") Proti rnedizítýrnnym rozhodnutiam, 
vyneseným v priebehu pojednávania, oso
bitný opravný prostriedok sa pripúšta len, 
ak to tento zákon dovoľuje.

§ 37.
Ak bolo zavedenie disciplinárneho po

kračovania zamietnuté, alebo ak bolo disci
plinárne pokračovanie zastavené z iných 
dôvodov a'ko je uvedené v § 20 ods. 4 a v 
§ 35 ods. 2, prípadne ak bol obvinený oslo
bodený, môže sa na návrh komorného ob
žalobcu v neprospech obvineného ôbnovif 
pokračovanie len vtedy, ak «a vyskytly ta
ké nové skutočnosti alebo dôkazné pro
striedky, ktoré samy o sebe alebo vo spo
jení s dôkazmi skôr uplatňovanými môžu 
odôvodnif zavedenie, stíhania.

... § 38.
Disciplinárne právoplatne odsúdený le

kár (jeho zákonný zástupca), po jeho smr
ti manžel a zákonní dedičia môžu žiadal aj 
po vykonaní trestu obnovu disciplinárneho 
pokračovania. ■ ' '

§ 39.
t1) O obnovu pokračovania podľa § 38 

možno žiadať:
1. ak sa zistilo, že listina, o ktorú sa 

rozsudok opiera, bola nepravá alebo sfal
šovaná, pripadne že výpoved svedka alebo 
znalca, o ktorú sa rozsudok opiera, bola 
krivá, alebo že rozsudok bol privodený 
iným súdne trestným činom, alebo

2. ak vyšly najavo nové skutočnosti ale
bo dôkazy, ktoré mohly mať podstatný 
vplyv, na obsah výroku rozsudku, alebo

3. ak rozsudok závisel od posúdenia 
predbežnej otázky, o ktorej rozhodol prí
slušný úrad (súd) v podstatných bodoch 
inak.

(2 ) Z dôvodov uvedených v ods. 1 mô
že disciplinárny senát alebo Ministerstvo 
vnútra nariadiť aj z. úradnej moci obnovu 
pokračovania, ak je to odôvodnené verej
ným záujmom.

- § 40..
(*)  Návrh na obnovu pokračovania tre

ba podať do troch rokov od doručenia roz
sudku, prípadne konečného, rozhodnutia,

(2) V prípadoch uvedených v § 39 ods. 
2 možno nariadiť obnovu do troch rokov od 
právoplatnosti konečného rozhodnutia. V 
prípadoch uvedených v § 39 ods. 1 č. 1 
možnosť nariadenia obnovy podľa § 39 ods. 
2 nie je časove obmedzená.
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§ 41.
(') Návrh na obnovu pokračovania tre

ba podať na Komore. V návrhu treba ná
ležite osvedčiť okolnosti, ktoré obnovu odô
vodňujú.

p) O obnove pokračovania rozhoduje 
disciplinárny senát; ak obnova smeruje pro
ti konečnému rozhodnutiu Ministerstva vnú
tra, toto ministerstvo.

(’) Proti rozhodnutiu,, ktorým discipli
nárny senát povolil alebo nariadil obnovu 
pokračovania, možno si sťažovať až v sťaž
nosti proti konečnému rozhodnutiu v ob
novenom pokračovaní.

(4) Proti rozhodnutiu, ktorým discipli
nárny senát zamietol návrh na obnovu po
kračovania, možno podať sťažnosť na Mi
nisterstvo vnútra; o tejto sťažnosti platia 
ustanovenia § 36.

. (5) V obnovenom pokračovaní treba pri
merane použiť ustanovenia tohto zákona, 
platné v základnom pokračovaní.

§ 42.
(*) V rozhodnutí, ktorým sa povoľuje 

alebo nariaďuje obnova pokračovania, tre
ba vysloviť, do akej miery má sa pokračo
vanie obnoviť.

(2) Predchádzajúce vyšetrovania a do
kazovania, ktoré nie sú dotknuté dôvodmi 
pre obnovu- pokračovania, nemajú sa opa
kovať. ...

(3) O otázke, od ktorého času má mať 
účinok rozhodnutie, vydané v dôsledku ob
novy, rozhodne disciplinárny senát podľa 
okolností prípadu.

(4) Povolenie obnovy pokračovania má 
odkladný účinok. - -

§ 43.
(') Lekárovi, v prospech ktorého sa ob

novilo pokračovanie, nemožno uložiť prís
nejší trest, než aký bol uložený skorším 
disciplinárnym rozsudkom. Do trestu, ulo
ženého na základe obnoveného pokračova
nia, treba započítať trest už vykonaný.

(2) Disciplinárny senát, ktorý povolil 
obnovu pokračovania v prospech lekára, 
môže ho po dohode s komorným obžalob
com hneď uznať za nevinného alebo uložiť 
mu miernejší trest.

§ 44.
Ak sa na základe obnovy disciplinárne 

pokračovanie zastaví, alebo sa lekár odsú
dený k disciplinárnemu trestu dodatočne 
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oslobodí, Komora je povinná vrátiť mu su
mu, ktorú zaplatil ako disciplinárny trest. 
Po smrti lekárovej nárok na túto náhradu 
prislúcha jeho dedičom.

§ 45.
(*)  Pre zmeškanie procesného úkonu 

aletrô pojednávania (úradného pokračova
nia) má sa na návrh lekára (jeho obhajcu), 
ktorému vznikla zo zmeškania právna uj
ma, povoliť navrátenie v predošlý stav, ak 
lekár:

1. osvedčí, že mu bolo neodvrátiteľnou 
udalostou bez jeho viny znemožnené, aby 
dodržal lehotu alebo sa dostavil na pojed
návanie (úradné pokračovanie), alebo

2. zmeškal lehotu na podanie opravné
ho prostriedku preto, že rozsudok obsaho
val nesprávne poučenie, alebo neobsahoval 
vôbec poučenie o opravnom prostriedku.

(-) Pre zmeškanie lehoty na podanie 
návrhu na navrátenie v predošlý stav je 
navrátenie v predošlý stav neprípustné.

§ 46.
(*)  Návrh na navrátenie v predošlý stav 

treba podať, ak ide o prípad § 45 ods. 1 
č. 1, do 15 dni po dni, kedy odpadla pre
kážka, ak ide o prípad § 45 ods. 1 č. 2, do 
15 dní po dní, kedy sa lekár dozvedel o prí
pustnosti opravného prostriedku, v oboch 
prípadoch však najneskoršie do 6 mesia
cov po uplynutí zmeškanej lehoty alebo po 
ukončení zmeškaného pojednávania (úrad
ného pokračovania). Návrh treba podať na 
Komore prípadne na Ministerstve vnútra 
podľa toho, kde mal byť zmeškaný oprav
ný prostriedok podaný alebo kde sa kona
lo zmeškané pojednávanie (úradné pokra
čovanie). O návrhu na navrátenie v pre
došlý stav, ak má byť podaný na Komore, 
rozhoduje disciplinárny senát, a ak má byt 
podaný u dozorného úradu, tento úrad. Ak 
bol zmeškaný procesný úkon, má lekár sú
časne s návrhom na navrátenie v predošlý 
stav dodatočne vykonať zmeškaný úkon.

(2) Návrh na navrátenie v predošlý stav 
má odkladný účinok.

(’) Proti rozhodnutiu disciplinárneho 
senátu, ktorým sa návrh na navrátenie v 
predošlý stav zamieta, možno podať sťaž
nosť na Ministerstvo vnútra, o ktorej platia 
obdobne ustanovenia § 36.

§ 47.
O doručovaní úradných spisov Komory 

podlá tohto dielu platia obdobne ustano

venia §§ 25 až 35 vládneho nariadenia č. 
81928 Sb. z. a n.

§ 48.
Opravné prostriedky oneskorene poda

né alebo neprípustné, najmä ak ich podáva 
neoprávnená osoba, má odmietnuť úrad, 
ktorému prislúcha právo o nich rozhodovať.

§ 49.
(■) Trestné súdy (občianske i vojenské) 

sú povinné oznámiť Komore, že proti jej 
členovi bolo zavedené trestné pokračova
nie.

(2) Po právoplatnom ukončení trestné
ho pokračovania a po prípadnom vylúčení 
časti spisov, ktorých obsah má byť utaje
ný vo verejnom záujme, zašlú trestné súdy 
(ods. 1) disciplinárnemu senátu na jeho 
žiadosť spisy na nazretie.

Diel tretí.
Všeobécné a záverečné ustanovenia,

§ 50.
(*)  Pri počítaní lehôt, ktoré sú určené 

podlá dní, nepočíta sa deň, do ktorého 
spadá doba alebo udalosť, ktorou sa má 
lehota počínať.

(s) Lehoty určené podlá týždňov, me
siacov alebo rokov končia sa uplynutím 
oného dňa posledného týždňa alebo mesia
ca, ktorý svojím menom alebo číselným 
označením odpovedá dňu, ktorého sa leho
ta počala. Ak tento deň v poslednom me
siaci chýba, končí sa lehota uplynutím po
sledného dňa tohto mesiaca.

(a) Počiatok a beh lehoty sa nezdržuje 
nedeľami alebo štátne uznanými sviatkami. 
Ak pripadne posledný deň lehoty na ne
deľu alebo štátne uznaný sviatok Sloven
skej republiky alebo na všeobecný sviatok 
štátu, v ktorom adresát býva, treba pokla
dať najbližší pracovný deň za posledný 
deň lehoty.

(4) O dni poštovej (telegrafnej) dopra
vy sa lehoty nepredlžujú. Lehota na poda
nie sťažnosti (§ 36, ods. 1) je zachovaná, 
ak stažnosť v lehote určenej na jej poda
nie bola podaná doprave na adresu, na kto
rú sa má sťažnosť podať.

(5) Ak je pochybnosť, považuje sa leho
ta za zachovanú, kým sa nepreukáže opak.

(“) Opravné prostriedky môžu sa po
dávať aj telegraficky; ak telegrafické po
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danie nemá potrebné náležitosti, treba ho 
dodatočne doplniť písomným podaním do 
troch dní.

§ 51.

Členovské príspevky, poriadkové po
kuty a tresty, trovy disciplinánneho po
kračovania a pokuty uložené podľa tohto 
zákona vymáhajú sa podľa výkazu nedo
platkov, potvrdeného predsedom Komory, 
alebo podľa rozsudkov, opatrených dolož
kou vykonateľnosti od predsedu Komory, 
exekúciou podľa časti druhej vládneho na
riadenia č. 8'1928 Sb. z. a n.

§ 52.
Pokuty a peňažné tresty, uložené po

dľa tohto zákona, použije Komora v pro
spech sociálnych zariadení, zriadených ale
bo udržovaných Komorou.

§ 53.
Komora vo veciach, ktorými sleduje 

len úlohy jej sverené, je oslobodená od 
poplatkov a kolkov v stýku s verejnými 
úradmi, okrem súdneho pokračovania.

§ 54.
(*)  Lekárska komora so sídlom v Bra

tislave, zriadená podľa § 2 zákona č. 113/ 
1929 Sb. z. a n., vlastne podľa § 1 vlád
neho nariadenia č. 183/1939 SI. z., sa zru
šuje.

(s) Majetok, všetky majetkové práva a 
záväzky Lekárskej komory, uvedenej v 
ods. 1, prechádzajú na Komoru, zriadenú 
podľa tohto zákona.

P) Dňom nadobudnutia účinnosti toh
to zákona zaniká tiež Spolok lekárov slo
venského štátu. Týmto dňom prechádza
jú jeho majetok, pohľadávky ako aj záväz
ky na Lekársku komoru.

P) Prevod majetku Lekárskej komory 
a Spolku lekárov (ods. 2 a 3) na Komoru 
je oslobodený od poplatkov.

(') Predseda Komory zlikviduje Spolok 
lekárov slovenského štátu.

(“) Minister vnútra urobí vhodné opa
trenia, ktoré sú potrebné na vedenie neru
šenej správy Komory až do ustanovenia 
orgánov Komory podľa § 4 ods. 1.

§ 55.  
Disciplinárne pokračovania, zavedené 

proti členom Lekárskej komory pred dňom 
nadobudnutia účinnosti tohto zákona, 
avšak do tohto dňa právoplatne ešte ne
skončené, ukončia sa podľa predpisov, 
platných do nadobudnutia jeho účinnosti.

§ 56.
Zákony č. 113/1929 a 176/1934 Sb. z. a 

n. ako aj vládne nariadenia č. 19/1939 Sb. 
z. a n. a č. 183/1939 SI. z. sa zrušujú.

§ 57.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r, Dr. Fritz v. r.'
ai za ministra Čatloša. Dr. Pružinský v. r.

57.
Vyhláška Ministerstva financií zo dňa 24. marca 1942 

o zriadení trestných okresov.

Ministerstvo financií podľa § 210, ods. 4 zákona 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. L) a č. 160/1939 SI. z. ako aj zákonov č. 60/1940, 130/1941, 
180/1941, 250/1941 a 280/1941 SI. z. a § 42, ods. 10, druhá veta zákona č. 268/1923 Sb. 
z. a n. v znení zákonov č. 246'1926, 188/1930, 56/1932, 265/1935, 356'1938 Sb. z. a n. 
a 268/1941 SI. z. vyhlasuje:
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§ t
Pre priame dane, daň z obratu a daň prepychovú sa zriaďujú trestné okresy 

takto:

Trestný okres Obsahuje obvody 
daňových s-práv

Trestný úrad a sídlo 
trestného senátu

______________________

Banská Bystrica Banská Bystrica 
Banská Štiavnica
Dobšiná

| Hnúšfa
I Krupina

Lovinobaňa, t. č. Divín 
Zvolen

Daňová správa 
v Banskej Bystrici ■

Bratislava Bratislava-mesto 
Bratislava-okolie 
Skalica 
Trnava

Daňová správa 
v Bratislave-mesto;

Lipt. Sv. Mikuláš Dolný Kubín 
Kežmarok 
Lipt. Sv. Mikuláš 
Spišská Nová Ves 
Turč. Sv. Martin

Daňová správa 
v Lipt. Sv. Mikuláši

Nitra Nitra 
Prievidza 

i Topoľčany
Zlaté Moravce

Daňová správa 
v Nitre

Prešov Bardejov -
Kamenné 
Michalovce 
Prešov 
Sečovce

Daňová správa 
v Prešove

Trenčín Nové Mesto ri/Váh.
■Trenčín .
Piešťany
Velká Bytča 
Žilina

' Daňová správa 
v Trenčíne

§ 2.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

Tl»í Andrej v Bratislave. Ulica Rodobrany t. 12.



______ 491

Slovenský zákoni^k
Čiastka 19. Vydaná dňa 28. apríla 1942. Roč|i^194Z.

OBSAH: (58.—60.) 58. Nariadenie s mocou zákona o zmene zákona o sviatkoch a pamätných 
dňoch. — 59. Vyhláška ministra fdlnancíí o paušalizovaní dane z obratu u pornohospodárov 
na rok 1941. — 60. Vyhláška ministra financií o dočasnom snížení cla na priadzu z umelé
ho hodvábu.

58.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 22. apríla 1942 

o zmene zákona o sviatkoch a pamätných 
dňoch.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
V roku 1942 namiesto 1. mája pamät

ným dňom v smysle § 2 zákona č. 65/1925 
Sb. z. a n. je 2. máj.

§ 2.
(') Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia.
(:) Toto nariadenie vykoná minister 

vnútra so zúčastnenými ministrami.
Dr. Tiso v. r.

Dr. Tuka v. r. 
Mach v. r. 

Dr. Pružinský v. r. Dr. Fritz v. r. 
Dr. Medrický v. r. Sivák v. r.

Stano v. r.

59.
Vyhláška 

ministra financií zo dňa 24. apríla 1942
o paušalizovaní dane z obratu u poľno

hospodárov na rok 1941.
Podľa § 19 ods. 8 zákona o dani z ob

ratu a dani prepychovej, č. 268/1923 Sb. 
z. a n. v zneni zákonov č. 246/1926, 188/ 
1930, 56/1932, 265/1935 a 356/1938 Sb. z. 
a n. v dohode s ministrom hospodárstva 
určujem:

(') Namiesto dane z obratu, ktorú majú 
podľa zákona č. 268/1923 Sb. z. a n. v zne

ni zákonov č. 246/1926, 188/1930, 56/1932, 
265/1935 a č. 356/1938 Sb. z. a n. platiť 
poľnohospodári (ods. 2) na rok 1941 z do
dávok a z vlastnej spotreby poľnohospo
dárskych výrobkov z vlastnej produkcie, 
ako aj z niektorých výkonov súvisiacich 
s prevodzovanim poľnohospodárstva, urču
jem paušál.

(2) Paušál sa vzťahuje na všetkých poľ
nohospodárov, ktorí v roku 1941 hospo
dárili na vlastnej alebo árendovanej (uží
vanej) poľnohospodárskej pôde vo výmere 
do 100 katastrálnych jutár (57.5 ha). Za 
poľnohospodársku pôdu podľa tejto vy
hlášky sa považujú všetky pozemky (par
cely), ktoré sú zapísané alebo zaznamena
né s katastrálnym výnosom v pozemko
vom katastre okrem lesov, vime, močia
rov, jazier a rybníkov, a to bez ohľadu na 
to, či sa na nich skutočne hospodárilo ale
bo nie.

(’) Základom pre výpočet paušálu je 
katastrálny výťažok zistený podľa stavu 
koncom kalendárneho roku priamo pred
chádzajúceho daňovému roku, a to aj z 
pozemkov od pozemkovej dane dočasne 
oslobodených.

P) Sadzba paušálu aj s prípadnou pri
rážkou k dani z obratu podľa § 1 zák. č. 
267/1935 Sb. z. a n. v znení zákonov č. 
281/1937 a č. 358/1938 Sb. z. a n. činí 60% 
z katastrálneho výťažku. Paušál sa zä- 
okrúhluje na celé koruny nadol; pod Ks 
5.— sa nepredpisuje.

(“) Poľnohospodárom, ktorí boli v ka
lendárnom roku živelnou pohromou pre
ukázateľne značne poškodení, alebo ktorí 
v kalendárnom roku hospodárili na poľno
hospodárskej pôde spustošenej dolovaním 
natoľko, že ju nemožno vôbec používať 
ani na pastvu, príslušný daňový úrad na 
nekolkovanú žiadosť daňovníka, podanú 
do 15. mája 1942, paušál primerane sníži, 
a to po dohode s delegátom Poľnohospo
dárskej rady príslušného okresu. Ak sa 
daňový úrad nedohodne s týmto delegá
tom, rozhodne o snížení paušálu finančný

Cena Ks t.—.
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úrad II. stolice po dohode s Poľnohospo
dárskou radou.

(‘) Paušálom je krytá daň z obratu z 
dodávok a z vlastnej spotreby poľnohospo
dárskych výrobkov vlastnej (rastlinnej a 
živočíšnej) produkcie poľnohospodára 
(ods. 2) i z jeho výkonov súvisiacich s pre- 
vodzovaním roľníctva (tiež z úplat pri
jatých za pripúšťanie plemenných zvierat 
alebo v súvislosti s nim).

f) Paušálom nie je krytá daň z obratu:
a) z dodávok mäsa;
b) z dodávok a vlastnej spotreby rýb; 
c) z dodávok a vlastnej spotreby vina;
d) z dodávok a vlastnej spotreby 

ušľachtilých páleniek;
e) z dodávok a vlastnej spotreby dreva;
f) z dodávok a vlastnej spotreby ovo

cia, zeleniny a záhradníckych výrobkov, 
ak poľnohospodár na vlastných alebo áren- 
dovaných pozemkoch prevádzal ovocinár
stvo, záhradníctvo alebo zeleninárstvo po 
živnostenský, alebo ak úhrn prijatých 
úplat za dodávky týchto predmetov v ka
lendárnom roku presahoval Ks 5.000.—;

g) z výkonov povoznickych (dovoz dre
va, kamenia a pod.), ak úhrn úplat prija
tých za tieto výkony v kalendárnom roku 
presahoval Ks 5.000.—;

h) z dodávok piesku, štrku a skál 
z vlastných alebo najatých pozemkov, po
kiaľ úplata za tieto dodávky presahovala 
v kalendárnom roku Ks 5.000.—.

Tieto dodávky a výkony alebo vlastná 
spotreba, z ktorých daň z obratu nie je 
krytá paušálom dane z obratu u poľnoho
spodárov, podliehajú buď príslušnému iné
mu paušálu, buď pravidelnej dani z 
obratu.

Cj Poľnohospodári v pohraničných ob
ciach sú povinní platit paušál zo všetkej 
poľnohospodárskej pôdy, ktorá leží na slo
venskom štátnom území, bez ohľadu na to, 
na ktorom štátnom území je ich bydlisko 
(sídlo), alebo hospodárske budovy, ako i 
na to, kde predali alebo spotrebovali poľ
nohospodárske výrobky z týchto pozem
kov.

(“) Vlastníci (držitelia) pozemkov, ktorí 
na svojich pozemkoch v roku 1941 sami 
nehospodárili, sú povinní do 15 dni od uve
rejnenia tejto vyhlášky učiniť príslušnému 
daňovému úradu oznámenie tohto obsahu:

a) meno a bydlisko hospodáriacej oso
by (árendátora, užívateľa a pod.) po
zemkov;

b) obec, v ktorej sú tieto pozemky;

c) na tieto pozemky pripadajúci kata
strálny výťažok a číslo pozemnostného 
hárku;

d) potvrdenie hospodáriacej osoby 
(árendátora, užívateľa a pod.) o správnosti 
týchto údajov.

Ak sa takéto oznámenie v stanovenej 
lehote nepodá, vyrubí sa paušál vlastní
kovi pozemku.

(10) Paušál sú poľnohospodári povinní 
zaplatiť najneskoršie do 15. okt. 1942 u 
príslušného daňového alebo obecného úra
du šekovým vplatným lístkom, po prípade 
v hotovosti. Poľnohospodári, ktorí v uve-- 
denej lehote paušál vôbec alebo úplne ne
zaplatili a ktorých predpis paušálu, pri
padne súčet predpisu paušálu a pravidel
nej dane z obratu v daňovej obci presa
huje Ks 500.—, sú povinní zaplatiť okrem 
paušálu aj 5 % zvýšenie a poplatok z one
skorenia dlžného paušálu, rozvrhnutého na 
štyri rovnaké štvrťročné splátky (§ 20 ods. 
1 č. 1 a ods. 6 a 7 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.).

í11) Paušál vyrubujú príslušné daňové 
úrady. O vyrubení budú daňovníci upove
domení predpisným výkazom, ktorý bude 
vyložený v obci na dobu 15 dní na verej
né nahliadnutie. Obec je povinná v obci 
obvyklým spôsobom vyhlásiť, že sa da
ňovníci o výške predpísaného paušálu mô
žu dozvedieť nahliadnutím do predpisného 
výkazu. Po uplynutí 15 dní obec potvrdí 
na predpisnom. výkaze, od kedy do kedy 
bol tento vyložený na verejné nahliadnu
tie, a vráti ho do 3 dní daňovému úradu.

(12) Platobný rozkaz na paušál vydá 
príslušný daňový úrad len daňovníkom, 
ktorí nebývajú v tej daňovej obci, za kto
rú je paušál vyrubený.

(13) Ak katastrálny výťažok spoločné
ho pozemku patrí niekoľkým osobám, vy
rubí sa paušál dane z obratu jednou sumou 
spoločne všetkým spoluvlastníkom (spolu- 
užívateľom) menom a do rúk onoho z nich, 
ktorého vyrubovaciemu úradu na tento 
cieľ označili, inak hociktorému z nich. 
Na žiadosť spoločníkov daňový úrad vy
káže ich splnomocnencovi, koľko pripadá 
z úhrnného paušálu na jednotlivca.

(“) Proti vyrubenému paušálu možno 
podať sťažnosť do 30 dní u príslušného da
ňového úradu. Odvolacia lehota sa začí
na dňom, ktorý nasleduje po uplynutí le
hoty určenej na verejné nahliadnutie (ods.
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11), a v prípadoch ods. 12 — dňom, ktorý 
nasleduje po doručení platobného rozkazu.

("j Paušál sa vymáha spôsobom stano
veným v § 23 ods. 1 zák. 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 Nedoplatky paušalizovanej dane 
z obratu poľnohospodárov upomínajú sa 
vyhláškou v obci (§ 344 ods. 5 zák. o pria
mych daniach).

(*°)  Inak platia o paušále všetky usta
novenia zák. 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 6. 156/1924 Sb. z. a n., ktorým 
sa vykonáva zákon o dani z obratu a dani 
prepychovej v znení vládnych nariadení 
é. 247/1926, 189/1930, 58/1932, 175/1932, 
269/1935 a 359/1938 Sb. z. a n., nakoľko 
neodporujú tejto vyhláške.

(* ’) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

o n n í k č. 59. a 60. 495

60.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 11. apríla 1942

o dočasnom snížení všeobecnej colnej 
sadzby na priadzu z umelého hodvábu.

(‘J Podľa § 2 vládneho nariadenia č. 
157/1939 SI. z. po dohode s Ministerstvom 
hospodárstva snižujem clo na priadzu 
z umelého hodvábu s. č. 244 do množstva 
100.000 kg na 150— Ks za 100 kg.

(J) Dovoz v ads. 1 uvedeného množ
stva tovaru tamtiež uvedeného musí sa 
uskutočnil cez colný úrad v Žiline, ktorý 
zároveň poverujem kontrolou dovezeného 
množstva.

(3) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

Tlač. Andre) v Bratislave, Ulica Rodobrany C. 12.
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Čiastka 20. Vydaná dňa 8. mája 1942. Ročník 1942.

OBSAH: (61.—64.) 61, Vládne nariadenie o určení odúčtovne podľa zmenkového a šekového 
. zákona, — 62, Nariadenie a mocou zákona, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie o pre

chodnom obmedzení výplat vkladov v peňažných ústavoch (podnikoch), — 63. Vládne 
mariadeinie o doplnení vládneho nariadenia, ktorým sa určuje sadzobník za úradné výkony 
vo veciach správnych, — 64, Vyhláška ministra íínaacií o colných prirážkach k colným 
sadzbám na niektoré druhy obilia.

61.
Vládne nariadenie 

zo dňa 22. apríla 1942
o určení odúčtovne podľa zmenkového a 

šekového zákona.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 38 

ods. 3 zákona č. 255/1941 SI. z. a .podľa § 
31 ods. 2 zákona č. 256/1941 SI. z. naria
ďuje:

§ I-
(*)  Za odúčtovňu v smysle § 38 ods. 2 

zákona č. 255/1941 SI. z. a § 31 ods. 1 zá
kona č. 256/1941 SI. z. sa pokladá ‚‚Od- 
účtovacie sdruženie v Bratislave" pri Slo
venskej národnej banke, hlavný ústav v 
Bratislave.

(:) Organizáciu Odúčtovacieho sdruže
nia v Bratislave, podmienky členstva a je
ho straty, práva a povinnosti členov, ako 
aj spôsob zúčtovania určujú stanový. Sta
novy a ich zmeny schvaľuje minister fi
nancií.

§ 2.
Zmenku alebo šek možno odúčtovni (§ 

1 ods. 1) platne predložil len, ak je zme- 
nečník, pofažne šekovnik alebo tretia oso
ba, u ktorej je zmenka, poťažne šek splat
ná (§ 4 zák. č. 255/1941 SI. z. a § 8 zák. č. 
256/1941 SI. z.), členom odúčtovne, alebo 
ak je v nej zastúpený niektorým členom. 
Predloženie musí vyhovovať Stanovám od
účtovne (§ 1 ods. 2),

§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom 1. júla 1942; vykoná ho minister pra
vosúdia a minister financií.

Dr. Tuka v. r.
Dr, Fritz v. r. Dr. Pružinský v. r.

62. 
Nariadenies mocou zákon. iD'JL 1: s 4 zo dňa 22. apríla 1: 42,

ktorým sa zrušuje vládne nariaMB^Vpr^ 
chodnom obmedzení výplat vkladov v pe

ňažných ústavoch (podnikoch).
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
Vládne nariadenie č. 209/1939 SI. z. 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.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr, Fritz v. r.
Sivák v. r. Stano v. r.

Čatloš v. r.

63.
Vládne nariadenie zo dňa 22. apríla 1942

o doplnení vládneho nariadenia, ktorým sa 
určuje sadzobník za úradné výkony vo 

veciach správnych.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 

ods. 2 zákona č. 340/1940 SI. z. nariaďuje:

čl. 1.
Dávkový sadzobník, diel C — Osobitné 

sadzby v rezorte Ministerstva zahranič
ných vecí — sa doplňuje položkami č. 5 
a 6 tohto znenia:

Cua K. t-—.
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Pol. čís. |
Výkon, oprávnenie, výhoda Dávka Poznámka,

5 Za osobitný cestovný pas, jeho 
predĺženie alebo rozšírenie ■ • od 50 do 500 Ks

Podľa majetkových po
merov žiadateľa, Tejto 
dávke nepodliehajú oso
bitné pasy vystavené 
štátnym zamestnancom, 
ktorí cestujú do cudziny 
v úradnom poslaní.

s i'i
■i

Za diplomatické, osobitné a oby
čajné vízum, udelené cudzincovi podľa 

reciprocity

Cl. 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií s ministrom zahraničných vecí.

Dr. Tuka v. r.
Dr. Pružinský v. r.

64.
Vyhláška ministra financií zo dňa 24. apríla 1942 

o colných prirážkach k colným sadzbám 
na niektoré druhy obilia.

Minister financií podľa § 5 vládneho 
nariadenia č. 167/1939 SI. z. s účinnosťou 
odo dňa 1. mája 1942 vyhlasuje:

§ 1.
(') Colná prirážka k colnej sadzbe pre 

tovar s. č. 23 (pšenica, tenkeľ), vypočíta

ná podľa ustanovenia poznámky v čl. I., 
§ 2 vládneho nariadenia č. 96/1933 Sb. z, 
a n. k s. č. 23 až 26, upravuje sa na 1.— 
Ks za 100 kg hrubej váhy.

(2) Colné sadzby k colným sadzbám 
pre tovar s. č. 24 až 26, vypočítané podľa 
ustanovení 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 
sadz. čís.

24. Raž
25. Jačmeň
26. Ovos

Colná prirážka na 
100 ktí hrubej váhy

. 5.— Ks
. 0.— Ks 
. 0.— Ks

§ 2.
Colné prirážky, vyhlásené naposledy 

vyhláškou ministra financií č. 159/1941 SI. 
z., sa zároveň zrušujú.

Dr. Pružinský v. r.

Tlač Andrej v Bratislave. Ulica Rodobrany č. 12.
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Čiastka 21. Vydaná dňa 19. mája 1942. Ročník 1942,
OBSAH: (65.-67.) 65, Vyhláška mioislra financií o srážkových poplatkoch. — 66, Vyhláška mi

nistra financií o dočasnom snížení colnej sadzby na konské podkovy. — 67, Vyhláška mi
nistra financií o dočasnom snížení všeobecných colných sadzieb na chemické prípravky 
„Inlrasolvan E“, ‚‚Diacetocialkohol“ a „Roztoky umelej živice s obsahom do 5O°/o rozpu- 
slídiel“.

65.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 9. mája 1942,
o srážkových poplatkoch.

Na vykonanie ustanovení §§ 6 a 7 zá
kona č. 14/1942 SI. z. na základe splnomoc
nenia § 6 ods. 2 vety tretej a § 7 ods. 2 
vety druhej uvedeného zákona nariaďujem:

DIEL PRVÝ, 
Všeobecné zásady.

Čl. 1.
Srážkové poplatky.

Podľa §§ 6 a 7 zákona č. 14/1942 SI. z. 
(v ďal|šom texte „zákon") treba vybraf 
srážkou:

a) smluvný poplatok, a to
1. zo smlúv kúpnych (i dodacích), kto

rých predmetom sú hnuteľnosti (čl. 7 a 16) a
2. zo smlúv podnikateľských (čl. 8 a 

16), ktoré boly uzavreté so subjektami 
uvedenými v § 6 ods. 1 zákona (čl. 2 až 6) 
ako nadobúdateľmi;

b) kvitančný poplatok (£1. 10) z každej 
výplaty peňažnej sumy, vykonanej subjek
tami uvedenými v čl. 2 až 6.

Čl. 2., .
Subjekty povinné srážaf poplatky.

Smluvné a kvitančné poplatky sú po
vinné vyberať srážkou tieto subjekty:

a) štát a všetky štátne úrady (súdy) 
(čl. 3);

b) štátne alebo štátom spravované pod
niky a ústavy (čl. 4), okrem podnikov, kto
ré boly vyhlásené podľa zákona č. 404/1922 
Sb. z. a n. za spravované podľa zásad ob
chodného hospodárenia (čl. 4 ods. 3);

Cena Ks 2.—.

c) fondy štátne alebo štátom spravova
né (čl. 5);

d) obce (mestá) a všetky ostatné verej
né úrady a ústavy územnej samosprávy 
(čl. 6).

Čl. 3.

Štát a štátne úrady (súdy).
Za „štát a všetky štátne úrady (súdy)" 

[čl. 2 pism. a)] treba mať najmä:
1. Kanceláriu prezidenta republiky;
2. Snem Slovenskej republiky;
3. Predsedníctvo vlády (vpočitane Ce

nový úrad, Ústredný hospodársky úrad, 
Úrad propagandy, Štátnu radu, Štátny se
kretariát pre záležitosti nemeckej národ
nej skupiny na Slovensku);

4. Ministerstvo zahraničných vecí;
5. Ministerstvo'národnej obrany, ako aj 

všetky jemu podriadené úrady a útvary 
(divízie, brigády, pluky atď. a ich hospo
dárske správy);

6. Ministerstvo vnútra a všetky jemu 
podriadené úrady štátnej verejnej správy 
vnútornej (najmä župné, okresné a notár
ske úrady, všetky štátne policajné úrady, 
veliteľstvá žandárstva atď.), ako aj Ústred
ňu štátnej bezpečnosti, Kriminálnu ústred
ňu, Ústredný úrad práce (i úrady práce) a 
Štátny úrad pre vojenských poškodencov;

7. Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším 
súdom, všetky súdy (hlavné, krajské, 
okresné, poisťovacie a pracovné), úrady 
verejnej obžaloby, väznice a justičné ústa
vy, ako aj Najvyšší správny súd;

8. Ministerstvo školstva a národnej 
osvety a všetky jemu podriadené štátne 
školy a ústavy (najmä všetky školy národ
né, meštianske, učňovské, obchodné učilí- 
ská. školy stredné, priemyselné a iné od
borné, ako aj školy vysoké — technika — 
a štátne konzervatórium);
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9. Ministerstvo hospodárstva a všetky 
jemu podriadené úrady (najmä Úrad na 
ochranu živnostenského vlastníctva, orgá
ny vodohospodárskej služby, orgány poľno
hospodárskej správy a lesnej služby dohlia- 
dacej);

10. Ministerstvo dopravy a verejných 
prác, rezorty železničný, poštový a verej
ných prác (vpočitane banské úrady, Ria
diteľstvo ciachovej a puncovej služby a cia
chové úrady);

11. Ministerstvo financií a všetky úrady 
štátnej finančnej správy (najmä Ústrednú 
štátnu pokladnicu, Pozemkový kataster, 
Finančnú prokuratúru, okresné fin. riadi
teľstvá, daňové správy, daňové úrady, col
né úrady, dôchodkové kontrolné úrady, fi
nančnú stráž, úrady potravnej dane na čia
re, Chemicko-technickú skúšobňu finanč
nej správy, Štátnu lotériu);

12. Najvyšší účtovný kontrolný úrad;
13. Štátny pozemkový úrad a štátne ob

vodové úradovne pre pozemkovú reformu.

Cl. 4.
Štátne podniky a štátne alebo štátom 

spravované ústavy.
(') Za „štátne alebo štátom spravované 

podniky a ústavy" (čl. 2 písm. b)] treba mať 
všetky podniky a ústavy, ktoré štát spra
vuje na vlastný účet. Sú to teda nielen pod
niky a ústavy štátne, ale'aj podniky a ústa
vy štátom spravované, okrem podnikov, 
ktoré boly vyhlásené podľa zákona č. 404/ 
1922 Sb. z. a n. za spravované podľa zá
sad obchodného hospodárenia (ods. 3).

(•) Štátne alebo štátom spravované pod
niky a ústavy, na ktoré sa vzťahujú ustano
venia §§ 6 a 7 zákona a preto aj ustanove
nia tejto vyhlášky, sú najmä tieto:

štátne nakladateľstvá, štátne nemocni
ce a iné odborné liečebné a sociálne ústa
vy, ako štátne detské domovy, štátne siro
tince, štátne ústavy pre hluchonemých a 
slepýcha pod. vo vlastnej štátnej správe ale
bo štátom spravované, Trestnica, prechod
ný ústav a donucovacia pracovňa v Leopol
dove, Štátny výchovný a polepšovací ústav 
a ženská trestnica v Ilave, Štátny domov 
vojenských invalidov v Kovarciach, Štátny 
zdravotne-sociálny ústav, Štátny diagno
stický a veterinárny ústav, Štátny hydrolo
gický a meteorologický ústav, Vojenský ze
mepisný a reprodukčný ústav, Vojenský 
technický a chemický ústav, Štátny ústav 
pre zveľaďovanie živností v Turč. Sv.

Martine, štátne múzeá, Štátny archeologic
ký ústav, všetky štátne alebo štátom spra
vované vedecké ústavy, ústavy pre chov 
koni, ako aj všetky ostatné štátne podniky, 
v ktorých sa síce hospodári podľa zásad 
súkromného hospodárenia, ale ktoré ne
boly vyhlásené za podniky spravované po
dľa zásad obchodného hospodárenia v smy
sle zákona č. 404/1922 Sb. z. a n. (napr, vo
jenské zátišia a iné osvetové sbory voj
ska a pod.).

(“) Štátne podniky, ktoré sú vyhlásené 
podľa zákona č. 404/1922 Sb. z. a n. za 
spravované podľa zásad obchodného ho
spodárenia (§ 6 ods. 5 zákona) a na ktoré 
sa ustanovenia tejto vyhlášky nevzťahujú, 
sú tieto:

Slovenská pošta,
Poštová sporiteľňa,
Slovenské železnice,
Štátne lesy a majetky,
Štátne majetky poľnohospodárskych 

škôl a výskumných ústavov poľnohospo
dárskych,

Štátne banské a hutnícke závody, 
Štátne kúpele, 
Štátne tlačiarne, 
Tabaková réžia,
Štátna mincovňa v Kremnici,
Visutá lanovka na Lomnický štít, 
Vojenské lesné podniky, 
Slovenská tlačová kancelária, 
Riaditeľstvo pre cestovný ruch a 
Üstav pre školský a osvetový film.
(4) Podnikom uvedeným v ods. 3 môže 

minister' financií nariadiť, aby poplatky zo 
smlúv uvedených v čl. 7 a 8 a osvedče
ných poplatnou listinou vyberaly srážkou 
(§ 6 ods. 5 zákona). Dokiaľ sa takéto na
riadenie nevydá, platia pre tieto podniky o 
platení smluvných a kvitančných poplat
kov všeobecné poplatkové ustanovenia.

Čl. 5.
Fondy štátne alebo štátom spravované.

Fondami štátnymi alebo štátom spravo
vanými (čl. 2 písm. c)] rozumejú sa všetky 
fondy, ktoré štát spravuje na vlastný účet, 
a to aj vtedy, ak sú samostatnou právnou 
osobou. Za tieto treba mať najmä aj rôzne 
študijné a iné základiny, spravované Mini
sterstvom školstva a národnej osvety a je
mu podriadenými ústavmi, Pomocný fond 
peňažných ústavov podľa zákona č. 172/ 
1941 Si. z., Fond pre pozemkovú reformu,
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Fond pre tlmenie nákaz a hramodných one
mocnení domácich zvierat (zák. č. 72/1941 
SI. z.), Ústredné pasienkové konto (§ 12 
zák. č. 90/1940 SI. z.), Fond pre podporu 
vysťahovalectva Židov (zák. č. 198/1941 SI. 
z.) atď.

Čl. 6.
Úrady a ústavy územnej samosprávy,

(‘J Za „obce (mestá) a všetky ostatné 
verejné úrady a ústavy územnej samosprá
vy" [čl. 2 písm. d)] treba maf najmä:

1. obce (mestá) a obecné (mestské) úra
dy.

2. župné úrady, ak vystupujú ako orgá
ny územnej samosprávy,

3. župné a obecné (mestské) nemocnice, 
starobince, chudobince a podobné humanit
né ustanovizne,

4. školy a ústavy, ktorých náklad hradí 
obec (mesto) alebo úrad či ústav územnej 
samosprávy.

f) Ustanovenia §§ 6 a 7 zákona sa ne
vzťahujú na podniky sväzkov územnej sa
mosprávy (napr, na obecné elektrárne, 
plynárne, jatky, vinárne) a na fondy sväz
kov územnej samosprávy alebo fondy nimi 
spravované, ak sú samostatné právne oso
by. Ak právna osobnosf subjektov uvede
ných v predošlej vete je totožná s právnou 
osobnosfou úradu či ústavu územnej samo
správy (ods. 1), vzťahujú sa na ne ustano
venia tejto vyhlášky.

Čl. 7.
Kúpne smluvy.

(')• Kúpnou smluvou s hradiska § 6 zá
kona rozumie sa každá smluva, ktorá je 
ňou podľa súkromného práva. Je teda ňou 
s hľadiska § 6 zákona tak kúpa podmie
nečná, ako aj bezpodmienečná, kúpa na 
skúšku, kúpa s výhradou vlastníckeho prá
va alebo s výhradou lepšieho kupca, kúpa 
dražobná, zpätná kúpa, obchod splátkový, 
ako aj smluva dodacia.

- (2) Všetky kúpne smluvy o hnuteľno
stiach (ods. 1), ktoré boly uzavreté so sub- 
jektami uvedenými v § 6 ods. 1 zákona (čl.
2 až 6), podliehajú poplatku bez ohľadu na 
to, či o kúpe bola vystavená listina alebo 
nie,

(') Sadzba poplatku zo smlúv kúpnych 
(i dodacích), ktorých predmetom sú hnuteľ
nosti, je vždy 2°/o [§ 55 č. 4 zák. čl. XI/1918 
v znení § 1 písm. b) č. 3 vl. nár. č. 403/1920 
Sb. z. a n. a § 8 zák. č. 14/1942 SI. z.].

Čl. 8.
Podnikateľské smluvy,

(') Smluvou podnikateľskou s hľadiska 
§ 6 zákona rozumie sa každá smluva, kto
rá je ňou podľa súkromného práva. Je ňou 
teda každá smluva, ktorou sa niekto zavä
zuje uskutočniť určitý pracovný výsledok 
(dielo), teda aj smluva stavebná.

(2) Smluva podnikateľská uzavretá so 
subjektami uvedenými v § 6 ods. 1 zákona 
(čl. 2 až 6), je poplatná bez ohľadu na to, 
či sa o nej napísala listina alebo nie a pod
lieha v smysle § 6 ods. 1 zákona č. 295/1921 
Sb. z. a n. (§ 6 ods. 1 a § 8 zákona) po
platku:

a) 2% (dvojpercentnému), ako smluva 
kúpna, ak podnikateľ je povinný dodať aj 
hmotu (látku), potrebnú na vyhotovenie 
diela (pracovného výsledku), pričom po- 
msr práce k dodanej hmote nemá vplyv na 
kvalifikáciu smluvy;

b) l°/o (jednopercentnému) zo sumy ujed- 
nanej odmeny (úplaty) za výsledok práce 
(diela), ak podnikateľ (pracovník) nedodá
va žiadnu hmotu na vyhotovenie diela — 
pracovného výsledku [§ 6 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 295/1921 Sb. z. a n.] a vykonáva 
výlučne len prácu.

Čl. 9.
Zaokrúhlovaníe základu poplatkov.
(‘) Smluvné a kvitančné poplatky sa 

platia zo základu zaokrúhleného nahor na 
číslo deliteľné 100 (stom) a ak základ po
platku nedosahuje 100 Ks, — z hodnôt za
okrúhlených nahor na číslo deliteľné 20 
(dvadsiatimi). Na zvyšky niže polovice de
liteľov sa neprizerá (§ 21 zákona).

(2) Srazí sa preto napr, pri výplate Ks 
16.349.— smluvný i kvitančný poplatok zo 
základu Ks 16.300.— a pri výplate Ks 
16.350.— zo základu Ks 16.400.—. Pri vý
plate Ks 50.— srazí sa kvitančný a smluv
ný poplatok zo základu 60 Ks a pri vý
plate 49.— Ks zo základu 40 Ks.

DIEL DRUHÝ.
Srážanie kvitančného smluv

ného poplatku.
HLAVA I.

Kvitančný poplatok.
Čl. 10.

Dôvod srážky.
(’) l°/o (jednopercentný) kvitančný po

platok (sadz. pol. 25/101 pism. a) popi. 
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práv.) treba sraziť podľa § 7 zákona pri 
každej výplate vykonanej učtárňou (úra
dom) — pokladnicou subjektov uvedených 
v čl. 2 až 6 (v ďalšom texte: „srážajúca po
kladnica"), teda i pri výplate z pokladníc 
úradných paušálov a preddavkov, bez zre
teľa na výšku vyplatenej sumy. Pre výkon 
srážky nerozhoduje z akého dôvodu (napr, 
subvencia, úhrada kúpnej ceny, odmena za 
podnikateľské práce), akým spôsobom (na
pr. priamo v hotovosti, poštovou poukáž
kou, poštovou sporiteľňou, pokračovaním 
odúčtovacim, bankovým žirom, kompenzá
ciou a pod.) alebo z akých peňazí (napr, 
z vlastných rozpočtových prostriedkov ale
bo z peňazí spravovaných za iný subjekt) 
sa výplata — úhrada — vykonala. Pre vý
kon srážky stačí samotná skutočnosť, že 
sa výplata vykonala srážajúcou pokladni
cou, teda niektorým zo subjektov uvede
ných v čl. 2 až 6. Výnimky v tomto smere 
určuje čl. 15.

(!) Kvitančný poplatok treba srazil pri 
každej výplate (ods. 1) bez ohľadu na to, či 
sa o výplate — úhrade — vystavila kvitan- 
cia alebo nie. Ak strana nepredložila srá- 
žajúcej pokladnici ani saldovaný účet, ani 
kvitanciu, treba pri platení prostredníc
tvom Poštovej sporiteľne pripojiť na rub 
šekového vplatného lístku likvidačnú do
ložku a pri platení poštovou poukážkou 
alebo akýmkoľvek iným spôsobný pri kto
rom vyplácajúcej srážajúcej pokladnici ne
zostáva nijaký pokladničný doklad, treba 
uviesť likvidačnú doložku vo forme „úrad
ného záznamu" na spis, ktorý sa pripojí 
k príslušnej výdajovej položke (k príručke- 
manuálu, sborníku alebo pokladničnému 
denníku).

Čl. 11.
Výkon srážky.

(*)  Srážku 1% kvitančného poplatku je 
povinná vykonať srážajúca pokladnica (čl. 
2 až 6), ktorá vykonáva akúkoľvek (čl. 10) 
výplatu. Poplatok treba srazil z hrubej vy
platenej sumy, a ak sa kouá len dielčia 
výplata, z hrubej sumy díelčej výplaty.

p) Ak sa koná výplata po predchádza
júcom formálnom likvidovaní, je likvidujú
ci orgán povinný vyznačiť srazenú sumu 
poplatku.

Kví tancia,
Čl. 12.

(>) Ak o prijatej výplate predloží strán
ka srážajúcej pokladnici kvitanciu (saldo
vaný účet), nepodlieha ona kvitančnému 

poplatku, lebo sa vyberá srážkou. Účty (í 
saldované), predkladané verejným úradom 
a vôbec subjektom uvedeným v čl. 2 až 6, 
podliehajú účetnému kolku podľa § 3 zá
kona; tento poplatok sa však pri srážke ne
započítava do kvitančného poplatku.

p) V kvitancii (na saldovanom účte), 
predloženej srážajúcej pokladnici, je stra
na povinná potvrdiť príjem celej úhrady — 
výplaty — bez srážky. Srazenú sumu je 
však strana oprávnená vyznačiť v ďalšom 
kontexte kvitancie (napr, „kvitancia na Ks 
1000 — poťažne po srážka kvitančného po
platku na Ks 990 — atď."; § 7 ods. 1 veta 
2 a 3).

(3) Ak je do znenia kvitancie pojatý 
ďalší samostatný právny úkon (napr, ce- 
sia, rukojemské vyhlásenie a pod.), podlie
ha ona aj osobitnému poplatku podľa vše
obecných poplatkových predpisov (§ 54 
popi. práv.). V tomto prípade treba kvitan
ciu (i účet) ohlásiť na výrub poplatku z 
ďalšieho právneho úkonu podľa pokynov 
uvedených v čl. 25.

Čl. 13.
Vzhľadom na povinné vyberanie vše

tkých kvitančných poplatkov srážkou odpa
dá s hľadiska poplatkového povinnosť srá- 
žajúcich pokladníc (čl. 2 až 6) požadovať 
pri výplatách peňažných súm kvitancie 
(saldované účty) na účely poplatkové. 
Avšak nakoľko podľa platných pokladnič
ných predpisov je požadovanie kvitancie 
(účtu, saldovaného účtu) nariadené, ostá
vajú ony predpismi § 7 zákona (a aj pred
pismi tejto vyhlášky) nedotknuté. To isté 
platí aj vtedy, keď so zreteľom na osobitné 
pomery prípadu treba na predložení kvi
tancie trvať, alebo ak srážajúca pokladnica 
vyžaduje kvitanciu (saldovaný účet) z 
iných dôvodov.

Čl. 14.
Výkon srážky pri oprávnení platif 

kvitančný poplatok priamo.
Kvitančný poplatok treba pri výplate 

sraziť aj vtedy, ak strana (prijímateľ plat
by) má povolenie platiť kvitančné poplatky 
priamo v hotovosti (na základe zákona ale
bo osobitného povolenia) bez úradného vy
rubenia. V tom prípade nie je povinná stra
na platiť aj osobitný kvitančný poplatok 
priamo.

Čl. 15.
Oslobodenie od kvitančného poplatku.

(*)  Kvitančný poplatok netreba sraziť: 
a) ak prijímateľ výplaty je z hocakého
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dôvodu osobne oslobodený od poplatkovej 
platobnej povinnosti (napr, patrí mu osob
né oslobodenie podľa sadz. pol. 36/85 č. 1 
alebo č. 2 popi, práv.);

b) ak listina o výplate (kvitancia a pod.) 
je vecne oslobodená od poplatku (napr, pri 
výplate služobných požitkov podrobených 
Vs0/« paušálu; § 3 zákona č. 295/1921 Sb. 
z. a n.);

c) ak 'koná srážajúca pokladnica vý
platu.

1. mzdy robotníkov, čeladí (sem počí
tajúc i upratovačky, umývačky a posluho
vačky) a živnostenských pomocných pra
covníkov (§ 2 zákona č. 295/1921 Sb. z. a 
n.), alebo

2. náhrady škody (§ 7 ods. 4 zákona);
d) pri nákupoch z ruky do ruky [čl. 19 

ods. 1 písm. d)].
(2) Za oslobodenie od poplatkov sa ne

považuje osobné oslobodenie z dôvodu ob
chodnej korešpondencie podľa sadz. pol. 
28/59 č. 4 popi. práv. (§ 7 ods. 2 veta dru
há, pofažne § 6 ods. 4 veta prvá zákona).

HLAVA II.
S m 1 u v n ý poplatok.

Čl. 16.
Dôvod srážky.

f1) Podľa § 6 ods. 2 zákona sú srážajú- 
ce pokladnice (čl. 2 až 6) povinné zo smlúv 
kúpnych (i dodacích, čl. 7) a podnikateľ
ských (čl. 8), uzavretých s nimi ako nado
búdateľmi, vybrať príslušný smluvný po
platok z celej vyplatenej sumy vždy sráž
kou (§ 6 ods. 1 zákona). Okolnosť, či o 
smluve bola vystavená listina (čl. 18) alebo 
nie, nemá vplyv ani na poplatkovú ani na 
srážkovú povinnosť; smluvný poplatok tre
ba teda sraziť i zo smlúv ústnych (i tele
fonických).

(2) Smluvný poplatok (čl. 7 a 8) treba 
vybrať srážkou pri každej výplate konanej 
srážajúcou pokladnicou, ak sa ňou plní po
dlžnosť zo smluvy kúpnej (dodacej) alebo 
podnikateľskej. Smluvný poplatok treba 
sraziť súčasne s kvitančným poplatkom (čl. 
10).

Čl. 17.
Výkon srážky,

(*)  Srážku smluvného poplatku je po
vinná vykonať pri úhrade smluvnej úplaty 
každá srážajúca pokladnica (čl. 2 až 6), 
ktorá koná akúkoľvek výplatu na základe

z á k o n n i k č. 65,__  

kúpnej (i dodacej) alebo podnikateľskej 
smluvy, uzavretej s niektorým subjektom 
uvedeným v čl. 2. Ak sa na základe takejto 
smluvy konajú len čiastočné platby, treba 
sraziť smluvný poplatok osobitne pri vý
plate každej dielčej platby.

(2) Ustanovenia čl. 11 ods. 2, čl. 12 a 13 
platia obdobne.

Čl. 18
Listina o smluve,

(*)  Ak o smluvách uvedených v čl. 16 
ods. 1 (§ 6 ods. 1 zákona), bola napísaná 
listina, nepodlieha ona smluvnému popla
tku. Podlieha však:

a) pevnému listinnému poplatku 8 Ks 
z každého hárku, ktorý treba zaplatiť kol
kami na jej prvej strane a

■b) ak bol do jej znenia pojatý aj iný 
právny úkon (napr, rukojemstvo, cesia a 
pod.), — aj poplatku podľa povahy prísluš
ného právneho úkonu v smysle všeobec
ných poplatkových ustanovení (§ 54 popi, 
práv.).

(2) Za listinné osvedčenie kúpnej (do
dacej) alebo podnikateľskej smluvy (za 
právnu listinu o smluve) treba však mať 
nielen listinu podpísanú obidvoma smluv- 
nými stranami alebo listinu podpísanú len 
jednou smluvnou stranou a odovzdanú dru
hej strane, ako aj zadávací zápis (akordný 
protokol) napísaný s vydražiteľom štátnej 
dodávky podľa vládneho nariadenia č. 667/ 
1920 Sb. z. a n., ale aj listiny a zápisnice, 
ktoré dokazujú odovzdanie alebo prevzatie 
majetkových predmetov (§ 72 zák. čl. XI/ 
1918), taktiež úradný výmer, ktorým sa 
uchádzač vyrozumieva o prijatí jeho ponu
ky a konečne písomné osvedčenie smluvy 
jednou smluvnou stranou odovzdané stra
ne druhej (záverečný list).

(3) Podstatné súčiastky poplatnej listi
ny (napr, prijatú ponuku spolu so všeobec
nými i osobitnými podmienkami, ich doda
tkami, výkazmi prác, rozbormi cien, zadá
vacie plány a rôzne vyhlásenia, z ktorých 
je zrejmý predmet smluvy a cena, alebo 
ktoré obsahujú práva a záväzky smluvných 
strán), ako aj plány a ich detaily, rozpoč
ty, technická zpráva a ostatné podobné 
prílohy poplatnej listiny, nakolko sú napí
sané na osobitných hárkoch, povoľujem vý
nimočne okolkovaf všeobecne ako prílohy 
(ods. 4).

(4) Prílohy a súčiastky listiny uvedené 
v ods. 3 podliehajú podľa sadz. nol. 52/73 
popi. práv, kolku 2 Ks z každého hárku. 
Normálna výmera hárku podľa § 44 popi, 
práv, je 1750 cm2; plány alebo prílohy pre-
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vyšujúce túto výmeru podliehajú dvojná
sobnému polohovému kolku (§ 44 ods. 2 
popi, práv.), teda 4 Ks z každého hárku. 
Tlačené sošity predložené ako prílohy ale
bo súčiastky listiny (ods. 2), ak podliehajú 
poplatku, kolkujú sa rovnako ako prílohy 
a podliehajú poplatku (2, resp. 4 Ks) z 
každého hárku.

D Kolky za súčiastky listiny a prijaté 
prílohy (ods. 4) treba nalepiť najneskoršie 
do 8 dní po schválení prijatej ponuky. Kol
ky treba znehodnotil odtlačkom úradnej 
(podnikovej, ústavnej) dátumovej pečiatky 
a ak úrad nemá dátumovú pečiatku, odtlač
kom úradnej pečiatky (§ 22 ods. 1 č. 5 popi, 
práv.); v tomto prípade treba však súčasne 
vyznačiť atramentom v hornej štvrtine kaž
dého jedotlivého kolku deň znehodnotenia 
(§ 42 popi. práv.).

(°) Ak sa jednému uchádzačovi zadala 
len časť oferovaných dodávok alebo prác, 
podliehajú poplatku len tie súčiastky a prí
lohy poplatnej listiny, ktoré sa vzťahujú 
na prijatú časť ponuky.

Čl. 19.
Oslobodenie od smluvného poplatku.
(*)  Smluvný poplatok netreba sraziť (§ 

6 ods. 4 zákona):
a) ak prijímate! výplaty je z hocakého 

dôvodu osobne oslobodený od poplatku. 
Ustanovenie čl. 15 ods. 2 platí obdobne;

b) ak je právny úkon (kúpa, dodávka, 
podnikateŕská smluva) vecne oslobodený 
od poplatku (napr, za určitých podmienok 
stanovených vyvlastňovacími zákonmi);

c) z kúpných (dodacích) a podnikateľ
ských smlúv, pri ktorých úhrnná výplata 
neprevyšuje 1000 Ks (ods. 2). Takéto smlu
vy, ak sú uzavreté so subjektmi uvedenými 
v čl. 2 až 6 nepodliehajú vôbec smluvné- 
mu poplatku (§ 6 ods. 4 veta 2 zákona); 
kvitančný poplatok (čl. 10) treba však pri 
nich vybrať srážkou, lebo na tieto výplaty 
sa nevzťahuje poplatkové oslobodenie (§ 7 
ods. 3 zákona);

d) pri nákupoch z ruky do ruky, t. j. v 
prípadoch, keď orgán subjektov uvedených 
v čl. 2 až 6 vyslaný na nákup prevezme a 
zaplatí tovar na mieste samom. Avšak vnú
torné smernice príslušného úradu o prí
pustnosti najvyššej hranice, po ktorú sú ná
kupy z ruky do ruky prípustné (napr. 100 
Ks), ostávajú týmto predpisom nedotknuté.

(-) Podmienky ods. 1 pism. c) sú spl
nené len vtedy, ak je už vopred pri uza

vretí kúpnej (dodacej) alebo podnikateľ
skej smluvy isté, že úhrnná úplata zo smlu
vy neprevyšuje sumu 1000 Ks a ani ju ne
bude prevyšovať. V každom inom prípade 
platia sa smluvné poplatky a treba ich sra
ziť. Bude ich treba sraziť najmä v týchto 
prípadoch:

a) ak skutočná celková úplata nepre
vyšuje pri výplate Ks 1000, ale nie je isté, 
či ju neskoršie azda neprevýši;

b) ak výplaty za jednotlivé časti smlu- 
vených dodávok (prác) 1000 Ks ešte ne
prevyšujú, ale neskoršie ich prevýšia;

c) ak sa vydá o celkovej smiuvenej 
úplate postupne alebo naraz niekoľko účtov 
na sumy neprevyšujúce 1000 Ks, ale celko
vá smluvná suma (úhrn jednotlivých diel- 
čich platieb) je vyššia ako 1000 Ks.

(’) S hľadiska oslobodenia podľa ods. 
1 pism. c) a ods. 2 nie je teda smerodajná 
cena jednotlivých objednávok, ak sa vy
mienilo, že dodávateľ, či podnikateľ bude 
dodávať tovar alebo konať práce za určitú 
cenu na jednotlivé budúce objednávky, le
bo právnym podkladom dodávok a prác je 
tu rámcová smluva sama a nie jednotlivé 
objednávky.

DIEL TRETÍ.
Pcvinncsti srážajúcej poklad

nice. Všeobecne,
Čl. 20.

Povinnosť voči stranám.
(') V miestnostiach srážajúcich poklad

níc, v ktorých sa koná výplata peňažných 
súm v hotovosti, treba obecenstvo (poplat
níkov) upozorniť vyhláškou pripevnenou 
na vhodné miesto, že sa pri úhradách po
dľa §§ 6 a 7 zákona kvitančné (čl. 10) a 
smluvné (čl. 16) poplatky srážajú a že srá
žajúca pokladnica potvrdí písomne z aké
ho dôvodu, aké poplatky a v akej sume 
srazila, ak prijímateľ požiada o to pri vý
plate.

p) Ak prejaví prijímateľ pri výplate pe
ňažných súm želanie, aby sa mu dalo úrad
né potvrdenie o tom, aká suma mu bola 
srazená na kvitančný, poťažne smluvný po
platok, je srážajúca pokladnica povinná mu 
vyhovieť. Toto potvrdenie nepodlieha kol
ku a musí byť opatrené úradnou pečiatkou 
a podpisom úradníkov, ktorí sú oprávnení 
za srážajúcu pokladnicu podpisovať. Pri 
výplatách poštovým úradom šekovým na
hradzuje toto potvrdenie výpis z knihy pri
pojený k poukážke.
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obcí a miest (č). 6 č. 1) — sumu srazených 
poplatkov odviesť daňovému úradu do 12 
dní po predložení vyúčtovania.

(’) Bez ohľadu na lehoty určené v ods. 
1 a 2 odvedú sa srazené smluvné a kvi
tančné poplatky, len čo dosiahnu u vý
platného miesta (srážajúcej pokladnice) 
sumu 5000 Ks.

P) Všetky poplatky vybrané v kalen
dárnom roku, treba odviesť najneskoršie 
koncom decembra príslušného roku.

(’j Odvedenie srazených poplatkov da
ňovému úradu zapíše sa v príslušných úč
toch srážajúcej pokladnice vo vydaní a do
loží sa potvrdenkou poštového úradu. Na 
rub složenky treba napísať doložku: „Sráž- 
kové poplatky za obdobie od...................  
194 . . do ............. 194 . .".

(G) Počet složeniek potrebných na od
vedenie srazených poplatkov vyžiada si 
srážajúca pokladnica od príslušného daňo
vého úradu.

Čl. 23.
Oznámenie dát väčších srazených 

poplatkov.
(‘) Srážajúca pokladnica (čl. 2 až 6) je 

povinná pri odvedení, poťažne učtáreň Mi
nisterstva financií po kníhovnom preúčto
vaní (čl. 22 ods. 1 veta druhá), poplatkov 
z kúpnych (i dodacích) a podnikateľských 
smlúv, pri ktorých úhrnná smluvná úplata 
(kúpna cena, odmena a pod.) prevyšuje 
sumu Ks 60.000.— zaslať daňovému úradu 
oznámenie, ktoré má obsahovať tieto dáta: 
právny titul srážky, adresu prijímateľa vý
platy, deň, v ktorý bola smluva ohlásená 
daňovému úradu, a sumu poplatku, ktorý 
bol srazený. Ak sa srážajúca pokladnica 
odvolá v oznámení na „A" číslo poplatko
vého registra, pod ktorým bola smluva na 
daňovom úrade zapísaná (čl. 25 ods. 4), 
stačí uviesť v oznámení sumu srazeného 
poplatku.

(■) Ak sa odvádzajú daňovému úradu 
(čl. 22) súčasne poplatky srazené z rôz
nych právnych titulov hromadne, treba v 
oznámení (ods. 1) špecifikovať len údaje 
ohľadom srazených poplatkov zo smlúv 
označených v ods. 1 vete prvej.

(“) Obce — mestá — (čl. 6 číslo 1) sú 
povinné do 15 apríla každého roku s dátu
mom k 31. marcu príslušného roku predlo
žiť daňovému úradu celoročný výkaz o sra
zených. smluvných a kvitančných poplat
koch, sostavený podľa záverečných účtov 
a vykázať v ňom príjem a odvod sraze-

Slovenský z

Čl, 21.
Spôsob srážky,

(') Smluvné (čl. 16] a kvitančné (čl. 10) 
poplatky sú srážajúce pokladnice uvedené 
v čl. 2 až 6 povinné sraziť pri každej jed
notlivej výplate (úhrade), konanej z dôvo
dov uvedených v §§ 6 a 7 zákona, teda aj 
pri výplatách do cudziny (na túto okolnosf 
treba cudzozemských poplatníkov upozor
niť vopred, aby sa predišlo prípadným ne
dorozumeniam).

p) Kvitančný i smluvný poplatok treba 
vybrať srážkou „z vyplatenej sumy", t. j. 
z celej hrubej sumy vyplatenej naraz v pro
spech jedného prijímateľa. Nezáleží na tom, 
či ide o úhradu celej úplaty z jednej smlu
vy, alebo len o úhradu jej časti, alebo o 
úhrnnú úhradu celých či čiastočných úplat 
z niekoľkých smlúv.

(3) Deliť celkovú úplatu umele na diel
čie sumy len z toho dôvodu, aby súčet po
platkov z jednotlivých menších súm bol 
nižší ako poplatok z celkovej úplaty, prieči 
sa zásadám § 6 a 7 zákona a aj ustanove
niam zákona č. 286/1924 Sb. z. a n.

(4) Príjem zo srazených poplatkov ne
smie srážajúca pokladnica nikdy, hoc len 
prechodne, použiť na rozmnoženie svojich 
hotovostí a musí všetky srazené poplatky 
odovzdať daňovému úradu podľa ustano
vení čl. 22.

Čl. 22.
Odvod srazených poplatkov.

(‘) Srazené smluvné a kvitančné po
platky je srážajúca pokladnica povinná od
viesť za každý kalendárny mesiac, najne
skoršie do 12. dňa nasledujúceho mesiaca 
složenkou na šekový účet daňového úra
du, v ktorého obvode má svoje sídlo. Vý
nimku povoľujem pre učtáreň Ministerstva 
financií, ktorá srazené smluvné a kvitanč
né poplatky len knihovne preúčtuje za 
každý kalendárny mesiac, najneskoršie do 
12. dňa nasledujúceho mesiaca podľa do
teraz platných predpisov (výnos býv. Min. 
fin. v Prahe zo dňa 12. II. 1918 č. j. 106.292/ 
1917, Vestník Min. fin. č. 28/1918 a § 12 
body 12 až 15 inštrukcie o výplatách Po
štovou sporiteľňou) v prospech právnych 
poplatkov do rubriky „všetky ostatné po
platky, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej 
z predošlých rubrík".

(2) Ak srážajúca pokladnica predkladá 
vyúčtovanie v dlhších než mesačných ob
dobiach (ods. 1), môže — okrem pokladníc
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ných poplatkov podľa kalendárnych me
siacov.

Čl. 24.
Účtovný postup pri srážanf.

(') Srážajúce pokladnice (čl. 2 až 6) sú 
povinné vo svojich peňažných vyúčtova
niach zaradil vyplatené sumy do vydania 
hrubou sumou a srazené sumy vykázat v 
osobitnom stĺpci určenom pre kolkové po
platky medzi príjmami (napr, v pokladnič
nom denníku, v hlavnej knihe, v likvidač
nej knihe — na likvidačných listoch — v 
príručke-manuálu, v zázname o zpätnom 
účtovaní a pod.). Tieto súčtovacie položky 
treba doložif dokladmi o srazených po
platkoch (napr, platobnými rozkazmi, slo- 
ženkamí, zúčtenkami, platobnými sozna- 
mami, služobnými lístkami, účtami o vy
účtovaní preddavkov, cestovnými účtami, 
účtami dodávateľov, smluvami, úradným 
záznamom — s likvidačnou doložkou, ob
sahujúcou druh a výšku srazených poplat
kov a pod.), tieto doklady za tri roky uscho
vávať a na požiadanie preukázať orgánom 
finančnej správy.

(2) Ak výplatu vykonala pobočná po
kladnica (učtáreň) na účet záloh, dotácii a 
prídelov, treba srazené kolkové poplatky 
vykázať aj vo vyúčtovaní, ktoré sa pred
kladá v určenej lehote nadriadenému úra
du, ktorý tieto zálohy (dotácie, prídely) 
poukázal.

(2) Každá srážajúca pokladnica — s vý
nimkou učtárne Ministerstva financií — 
odvedie všetky srazené poplatky na šeko
vý účet miestne príslušného daňového úra
du v lehotách určených v čl. 22. Inak sa 
postupuje podľa pokynov uvedených v čl. 
10 až 14, 16, 17 a 20 až 23.

Čl. 25.
Ohlasovanie smlúv a kvitancíi.

(') Všetky listiny o kúpnych (i doda
cích) a podnikateľských smluvách (čl. 18 
ods. 2) uzavretých so subjeklami uvedený
mi v čl. 2 až 6, pri ktorých úhrnná smluv
ná úplata (kúpna cena, odmena) činí Ks 
60.000.— alebo viac, alebo do ktorých je 
pojaté aj iné lijednanie podliehajúce podľa 
všeobecných poplatkových predpisov sa
mostatnému poplatku [čl. 18 ods. 1 pism. 
b)] treba prihlásiť v odpise daňovému úra
du príslušnému podľa sídla srážajúcej po
kladnice do 15 dní po uzavretí úkonu s po
do tknutím, že smluvný i kvitančný popla
tok sa vyberie srážkou.

(’) Kvitancie (čl. 12) treba ohlásiť v le
hote uvedenej v ods. 1 len vtedy, ak je do 
ich obsahu pojatý aj ďalší samostatný 
právny úkon (čl. 12 ods. 3).

(') Ohlasovaciu povinnosť podľa ods. 1 
a 2 má srážajúca pokladnica. Ale ak listi
na obsahuje úkon podrobený osobitnému 
poplatku [čl. 12 ods. 3 a čl. 18 ods. 1 písm. 
b)], ako aj v prípadoch, ak smluva bola 
uzavretá s fondom alebo podnikom či 
ústavom (čl. 4, 5 a 6 ods. 1 a 4), stíha 
ohlosavacia povinnosť podľa platných zá
konných predpisov solidárne i strany.

(J) Pri smluvách uvedených v čl. 23 je 
daňový úrad povinný do 8 dní oznámiť 
srážajúcej pokladnici (čl. 2 až 6) bežné 
číslo poplatkového registra „A", pod kto
rým bola smluva zapísaná a srážajúca 
pokladnica je povinná zasa odvolať sa na 
toto číslo pri oznamovaní dát odvedených 
srazených poplatkov podľa čl. 23.

DIEL ŠTVRTÝ, 
Vrátenie srazených 

poplatkov.
Čl. 26.

C) Vrátiť neprávom srazené poplatky 
(smluvné i kvitančné) môžu výlučne len 
úrady finančnej správy. Srážajúcej poklad
nici (Č1.-2 až 6) neprislúcha toto právo.

(2) O vrátenie neprávom srazených po
platkov možno žiadať do jedného roka po 
výplate sumy, z ktorej sa poplatok srazil. 
Žiadosť treba podať na daňovom úrade (čl. 
22 ods. 1) a uviesť v nej presne dôvod 
srážky, srazenú sumu na poplatky, adresu 
srážajúcej pokladnice, deň výkonu srážky 
a deň, v ktorý bol srazený poplatok odve
dený daňovému úradu.

(3) O žiadosti rozhoduje s konečnou 
platnosťou okresné finančné riaditeľstvo. 
Vrátenie srazeného poplatku je daňový 
úrad povinný poznamenať v odpise denní
ku „PDP" a ak smluva bola ohlásená (čl. 
25) aj na poplatkovom spise.

Čl. 28.
Prechodné ustanovenia pre obce.

(*)  Aby sa predišlo prípadným nedoroz
umeniam a zbytočnému hromadeniu žia
dostí o vrátenie srazených kvitančných a 
smluvných poplatkov, povoľujem, aby do 1. 
júla 1942 vyplatily obecné (mestské) úra
dy príslušné sumy zo smlúv kúpnych (i do
dacích) a podnikateľských bez srážok, ak 
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zákonný kvitančný a smluvný poplatok 
bol zaplatený na listine (kvitancii, smluve 
a pod.) kolkami.

(2) Skutočnosť, že smluvný a kvitančný 
poplatok bol na listine podľa ods, 1 kolka
mi zaplatený, treba pri vyúčtovaní (čl. 24) 
poznamenať v peňažných vyúčtovaniach 
(denníkoch) obce, okolkovanie listinu pri
pojiť k príslušnej výdajovej položke a vždy 
uschovať.

DIEL PIATY.
Postup pri opomenutí sraziť 

poplatok a jeho následky.
Cl. 28.

Vyrubenie nesrazeného poplatku.
(') Srážajúce pokladnice (čl. 2 až 6) a 

ich orgány sú povinné hneď ako zistia, že 
smluvný a kvitančný poplatok nebol 
z hocakého dôvodu pri výplate srazený, 
oznámiť to príslušnému daňovému úradu. 
V oznámení treba uviesť presnú adresu 
prijímateľa úhrady, právny titul a deň 
úhrady, sumu, ktorá bola vyplatená bez 
srážky, a ak listina bola ohlásená (čl. 25) 
daňovému úradu, aj údaje o jej ohlásení.

(2) Kvitančný alebo smluvný poplatok, 
ktorý nebol pri výplate srazený, vyrubí da
ňový úrad platobným rozkazom. Zodpo
vednosť orgánov, ktoré poplatky nesrazily 
ostáva tým nedotknutá (čl. 29).

Čl. 29.
Zodpovednosť za nevykonanú srážka.

(*)  Orgány srážajúcich pokladníc (čl. 2 
až 6), ktoré nesrazily smluvný alebo kvi
tančný poplatok, sú povinné nahradiť štát
nej pokladnici škodu, ktorá vznikla tým, 
že poplatok sa nemohol od poplatníka vy
môcť (§ 6 ods. 7 zákona).

(2) Náhradu škody predpíše okresné fi
nančné riaditeľstvo výrokom. Proti výru
bu náhrady škody možno podať odvolanie 
na Ministerstvo financií.

(’) Výrub náhrady škody nevylučuje 
disciplinárne stíhanie úradného orgánu 
podľa platných predpisov (pri štátnom za
mestnancovi uloženie poriadkového trestu 
podľa §§ 87 a 90 služobnej pragmatiky).

(4) Orgánom srážajúcich pokladníc (čl. 
2 až 6), ktoré zameškaly ohlásiť listiny a 
úkony podľa čl. 25 môže sa s prípadu na 
prípad uložiť poriadková pokuta od 2 Ks 
do 100 Ks podľa § 129 pism. c) popi. práv.
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DIEL ŠIESTY.
Povinností daňového úradu.

Čl. 30.
(*)  Daňový úrad je povinný všetky kúp

ne a podnikateľské smluvy, z ktorých sa 
poplatok vyberá srážkou a ktoré boly 
ohlásené cieľom kontroly alebo na výrub 
poplatkov (čl. 25) zapísať do poplatkového 
registra, príslušné poplatky (smluvné i kvi
tančné) pre vlastnú potrebu vypočítať na 
prihlásenej smluve (čl. 25) a položku viesť 
až do úplného zaplatenia smluvných a kvi- 
tančných poplatkov, poťažne ich vyrubenia 
(čl. 28) v evidencii.

(2) Platby zasielané srážajúcou poklad
nicou podľa čL 22 zúčtuje daňový úrad po
dľa platných predpisov v denníku ‚‚PDP", 
v osobitne otvorenom stĺpci, tak ako kaž
dú inú platbu poplatníka (čl. 31).

P) Ak srážajúca pokladnica neoznámi 
do roka po ohlásení smluvy žiadnu platbu 
na poplatok z ohlásených smlúv, zisti da
ňový úrad dotazom na príslušnú pokladni
cu príčinu.

(') Nesrazené alebo nedostatočne sra
zené poplatky vyrubí daňový úrad platob
ným rozkazom (čl. 28 ods. 2).

Čl. 31.
(') Pri súčtovani odvedených srazených 

poplatkov postupuje daňový úrad takto:
a) ak srážajúca pokladnica poukazuje 

srazené poplatky z výplat, týkajúcich sa 
rôznych poplatkových predmetov jednou 
složenkou hromadne, zúčtuje celú platbu 
hromadne pod jednou položkou denníka 
PDP. Ak sú v sume odvedenej platby aj 
také srazené kvitančné a smluvné poplat
ky, ktoré sa odvádzajú z kúpnych (i doda
cích) a podnikateľských smlúv uvedených 
v čl. 23, je súčtujúci úradník povinný vy
značiť na ohlásenej listine dielčiu platbu, 
ktorá sa na ňu vzťahuje; správnosť tejto 
poznámky potvrdí prednosta daňového 
úradu vlastnoručným podpisom;

'b) ak srážajúca pokladnica poukazuje 
len jeden kvitančný alebo smluvný popla
tok zo smlúv uvedených v čl. 23, zúčtuje sa 
celá platba v denníku PDP, pričom sa sú
časne vyznačia na ohlásenej listine (čl. 25 
a 30) dáta jej súčtovania podľa pokynov 
uvedených pod pism, a).

(2) Ak daňový úrad zisti pri súčtovani 
srazených poplatkov, že srážajúca poklad
nica zameškala ohlásiť listinu (čl. 25), je 
povinný upozorniť a vyzvať srážajúcu po
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kladnicu, aby zameškanú povinnosf splnila 
dodatočne.

DIEL SIEDMY.
Rôzne ustanovenia.

Čl. 32.

Kontrola.
(') Orgány poverené kontrolou výdav

kov (účtovné oddelenia, škonlrujúci ko
misári a pod.) sú povinní dozeraf na presné 
srážanie smluvných a kvitančných poplat
kov.

(:) Právo kontroly nad presným sráža- 
ním smluvných a kvitančných poplatkov 
vykonávajú aj orgány úradov finančnej 
správy pri vykonávaní systematických ale
bo príležitostných kolkových revízií.

Čl. 33.

Služobné požitky.
Doterajšie predpisy o výplatách slu

žobných požitkov zamestnancov ostávajú 
nezmenené; poplatková povinnosť a spô
sob platenia poplatku riadi sa pri nich po
dľa §§ 1, 2, 5 a 6 zákona č. 295/1921 Sb. 
z. a n.

Čl. 34.

Prechodné ustaneveire.
Smluvné a kvitančné poplatky zapla

tené do 1. júla 1942 podľa doterajších 
právnych predpisov považujú sa za správ
ne uhradené (§ 34 ods. 7 zákona).

Dr. Pružinský v. r.

66.
Vyhláška ministra financií zo dňa 29. apríla 1942

o dočasnom sniženi colnej sadzby 
na konské podkovy.

(') Podľa § 2 vládneho nariadenia č. 
157/1939 SI. z. po dohode s Ministerstvom 
hospodárstva snižujem clo na konské pod
kovy — ex s. č. 483 — do množstva 
440.000 kg a na čas do 31. decembra 1942 

na 20.— Ks za 100 kg hrubej váhy s pod
mienkou, že dispozíciu týmto tovarom via
žem na súhlas Ústredne pre hospodárstvo 
surovinové a priemyselné.

(") Dovoz v ods. 1 uvedeného množstva 
tovaru tamtiež uvedeného musí sa usku
točniť cez colné úrady Bratislava a Žilina.

(?) Kontrolou dovezeného množstva 
uvedeného tovaru poverujem colný úrad 
Bratislava.

P) Vyhláška nadobúda účinnosť dňom 
vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

67.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 29. apríla 1942 

o dočasnom sniženi všeobecných colných 
sadzieb na chemické prípravky „Intrasol- 
van E“, „Diacetonalkohol“ a „Roztoky 

umelej živice s obsahom do 50% 
rozpustidiel“.

(') Podľa § 2 vládneho nariadenia č. 
157/1939 SI. z. po dohode s Ministerstvom 
hospodárstva snižujem clo na „Inlrasolvan 
E" a „Diacetonalkohol" — ex s. č. 619 — 
ako aj na „Roztoky umelej živice s obsa
hom — do 5O°/o rozpustidiel — ex. s. č. 
624 na čas do 31. decembra 1942 za týchto 
podmienok takto:

a) „Inlrasolvan E" a „Diacetonalkohol", 
vyclievané u colného úradu v Bratislave 
na potvrdenie Obchodnej a priemyselnej 
komory v Bratislave, že ide o ich upotre
benie na výrobu lakov, vyclievajú sa vše
obecnou colnou sadzbou 20.— Ks za 100 
kg.

:b) „Roztoky umelej živice s obsahom do 
5O°/o rozpustidiel", dovážané továrňami na 
výrobu lakov, na osvedčenie Obchodnej a 
priemyselnej komory v Bratislave, vyclie
vajú sa všeobecnou colnou sadzbou 200.— 
Ks za 100 kg.

(:) Vyhláška nadobúda účinnosť dňom 
vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

Tlač Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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68.
Ústavný zákon 

zo dna 15. mája 1942
c vysťahovaní Židov.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto ústavnom zákone:

§ 1-

Židov možno vysťahovať z územia Slo
venskej republiky.

§ 2.
(') Ustanovenie § 1 neplatí:
a) na osoby, ktoré sa najneskoršie 14. 

marca 1939 staly príslušníkmi niektorého 
kresťanského vierovyznania,

b) na osoby, ktoré žijú v platnom man
želstve s Nežidom (Nežidovkou), uzavre
tom pred 10. septembrom 1941.

(:) Osoby, ktorým prezident republiky 
udelil alebo udelí oslobodenie podľa § 255 
nariadenia č. 198/1941 SI. z., dalej lekári, 
lekárnici, zverolekári, inžinieri a iné oso
by, ak príslušné ministerstvo uzná za po
trebné ponechať ich vo verejnom, technic
kom alebo hospodárskom živote Sloven
ska, nemajú byť vysťahovaní dokiaľ je v 
platnosti rozhodnutie o ich oslobodení ale
bo ponechaní.

(’) Vyňatie zpod vysťahovania (ods. 1 
a 2) platí aj na manželku (manžela), na 
maloleté deti a v prípade ods. 1 pism. a) aj 
na rodičov vyňatých osôb.

Cena Ks 3.B0.

§ 3.

(') Židia vysťahovaní a Židia, ktori úze
mie štátu opustili alebo opustia, strácajú 
štátne občianstvo Slovenskej republiky.

(2) Majetok osôb uvedených v ods. 1 
prepadá v prospech štátu. Štát ručí veri
teľom len do výšky hodnoty prevzatého 
majetku.

§ 4.
(') Hnuteľný majetok osôb uvedených v 

§ 2 ponecháva sa im v držbe a vo vlastníc
tve. Nárok na vrátenie hnuteľnosti, ktoré 
im boly podľa doterajších predpisov odňaté 
z držby pred 15. májom 1942, nemožno 
uplatňovať súdne.

(2) O živom a mŕtvom poľnohospodár
skom inventári platia osobitné predpisy.

§ 5.
(') Na vykonanie ustanovení §§ 1 a 3 

najmä na zlikvidovanie osobných a majet
kových právnych pomerov vysťahovaných 
Židov, ako aj Židov, ktorí územie Sloven
skej republiky opustili, vydá potrebné 
predpisy vláda nariadením aj keby Ústava 
vyžadovala úpravu zákonom.

p) Nariadenia vydané podľa ods. 1 ma
jú platnosť zákona, podpisuje ich predseda 
vlády a všetci jej členovia a vyhlasujú sa 
v Slovenskom zákonníku.

§ 6.
Predpisy o právnom postavení Židov, 

pokiaľ obmedzujú osobné a majetkové po
mery nežidovského manžela (manželky)



508 S lovenský zákonník č. 68.—70.

Žida, strácajú účinnost dňom vyhlásenia 
tohto zákona.

§ 7.

Tento ústavný zákon piati a nadobúda 
účinnost dňom vyhlásenia; vykonajú ho 
všetci členovia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
aj za mioífilra Stanu Dr. Fritz v. r.

Čatloš v. r.

69.
Zákonzo dňa 15. mája 1942,

ktorým sa mení zákon o hlásení a nútenom 
prenájme niektorých živnostenských 

miestností.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

Cl. I.

Ustanovenia § 1 zákona č. 335/1939 SI. 
z. v znení zákona č. 234/1941 SI. z. sa me
nia a budú zniet takto:

„(') Vlastník domu, jeho zákonný zá
stupca alebo splnomocnenec, požívateľ 
domu a vôbec prenajímateľ takých ob
chodných a živnostenských miestností a 
k týmto patriacich skladov a iných vedľaj
ších miestností, ktoré následkom odňatia 
živnostenského oprávnenia alebo iného je
ho zániku sa nepoužívajú na obchodná a 
živnostenské ciele, je povinný tieto do 15 
dní oznámil obecnému (mestskému) úradu 
a na príkaz okresného (mestského notár
skeho) úradu prenajať ich do 15 dní po 
právoplatnosti príkazu úradom určenému 
nájomcovi.

(:) Okresný (mestský notársky) úrad 
môže určiť nájomcu do 31. decembra 1943 
hockedy, ale len za predpokladu, že iné 
vhodné miestnosti v obci (meste) za ob-~ 
vyklú cenu bez tohto úradného zásahu nie 
je možné získaf.

(3) Nájomné smluvy uzavreté po 31. 
decembri 1941 bez úradného príkazu mô
že do 30. júna 1942 okresný (mestský no
társky) úrad vyhlásiť za právne neúčinné 
a môže miestnosti uvedené v ods. 1 priká

zať ním určenému nájomcovi. Z titulu vy
hlásenia smluvy za neúčinnú nemožno 
uplatňovať náhradu škody."

Cl. II.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri 
vnútra, hospodárstva a pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r. ■
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Medrický v. r.

Dr. Fritz v. r.

70.
Zákon 

zo dňa 6. mája 1942
o slovenskej pracujúcej pospolitosti.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

§ 1.
_(*)  Príslušníci slovenského národa, kto

rí sa živia z práce alebo poberajú penziu, 
sú povinnými členmi záujmových sdruženia 
zriadených podľa tohto zákona.

(2) Organizačné štatúty (§ 6) môžu 
určif, že príslušníci určitých povolaní nie 
sú povinní alebo nesmú byť členmi sdru- 
žení uvedených v § 2.

(’) Príslušníci národných skupín, ktoré 
nemajú vlastné záujmové organizácie, a 
osoby podľa ods. 2 zpod povinného člen
stva vyňaté môžu byť dobrovoľnými člen
mi záujmových sdružení.

(í). Pre nezamestnanosť povinné čle.n- 
stvo v záujmovom sdružení nezaniká.

§ 2.

(') Záujmovými sdruženiami podľa toh
to zákona sú:

a) Pôdohospodárske sdruženie (PS),
b) Sdruženie príslušníkov priemyslu, 

živností.a peňažníctva (SPŽP),
c) Sdruženie . príslušníkov slobodných 

povolaní (SPSP),
d) Sdruženie štátnych a verejných za

mestnancov (SŠVZ).
(:) Sdruženia uvedené v ods. 1 (v ďal

šom texte ‚‚Sdruženia") sa môžu členiť na 
odbory a iné složky.
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'§ 3-
Sdruženia zastupujú záujmy svojich 

členov, starajú.sa_p_.njch a pomáhajú Hlin- 
Jrovej slovenskej ľudovej strane (strane 
slovenskej národnej jednoty — HSĽS) pri 

jriešení sociálnych, kultúrnych a hospo- 
dárskych otázok.

/§ 4.
(]) Sdruženia tvoria spoločnú vrcholnú 

organizáciu „Slovenská ‚pracujúca pospo
litosť" (SPP).

(’) SPP zastupuje Sdruženia navonok, 
usmerňuje ich činnosť najmä v spoločných, 
zásadných a sporných otázkach, dozerá 
nad plnením ich úloh a vykonáva opatre
nia, týkajúce sa spoločného záujmu Sdru- 
žení.

§ 5.
SPP a Sdruženia sú právnickými oso

bami a složkami HSĽS.

§ 6.
(') Podrobnosti o úlohách a organizácii 

SPP a Sdružení určujú osobitné organizač
né štatúty, ktoré na návrh predsedu SPP 
schvaľuje užšie predsedníctvo HSĽS.

(2) Štatúty (ods. 1) dodá predseda HSĽS 
Ministerstvu vnútra na zaregistrovanie a 
na uverejnenie v Úradných novinách.

§ 7.
(’) Na čele SPP je predseda, ktorý SPP 

vedie a zastupuje navonok.
(2) Predsedu SPP vymenúva a odvoláva 

predseda HSĽS.

§ 8.
(') Na čele každého Sdruženia je pred

seda, ktorý Sdruženie vedie a zastupuje 
navonok.

(2) Predsedu Sdruženia vymenúva a od
voláva predseda HSĽS na návrh predsedu 
SPP.

(3) Na čele každého odboru (§ 2 ods. 2) 
je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva 
predseda Sdruženia so súhlasom predsedu 
SPP.

§ 9.
(') Každý člen Sdruženia je povinný 

platiť členské príspevky.
(2) Výšku členských príspevkov na ná

vrh predsedu príslušného Sdruženia určuje 
predseda SPP.

P). Výška členských príspevkov nesmie . 
presahovať:

a) u štátnych a verejných zamestnan
cov ½% služného a či časti služobných 
požitkov, služnému zodpovedajúcej,

b) . u súkromných zamestnancov^ ^ %__  
pracovného zárobku, určeného v § 10_záj 
koná č. 221/1924 Sb. z. a n., prípadne v § 
4 zálionäT-č. 26/r929 Sb/ ž'. a ň.‘v“ znení 
právnych predpisov tieto žákonýmenia- 

_cich a doplňujúcich,
c) u penzistov z penzijných (od- 

počivných) požitkov; penzisti, ktorých 
penzijné (odpočivné) požitky neprevyšujú 
ročne 6000 Ks, neplatia členské príspevky, 

d) u osôb, ktoré nie sú v služobnom 
alebo v pracovnom pomere, ½ýž> zo zá
kladu dane dôchodkovej za priamo pred
chádzajúci rok, plynúceho z toho dôchod
kového zdroja, ktorý je základom členstva 
dotyčnej osoby v niektorom Sdružení.

(*)  Ak podľa ods. 3 členský príspevok 
nemožno ustáliť, základ pre jeho výšku na 
návrh predsedu príslušného Sdruženia určí 
predseda SPP.

PI Nezamestnaní členovia sú.počas ne- 
zamestnanosti od platenia členských prí- 
spevkov oslobodení.

(") Členské príspevky plynú Sdruže- 
niam. Sdruženia prispievajú na SPP po
trebnou sumou, ktorú po vypočutí pred
sedov Sdružení určuje predseda SPP a 
schvaľuje predseda HSĽS.

§ 10.
(') Každý člen, ktorý nie je v služob

nom alebo v pracovnom pomere, je po
vinný prihlásiť sa do príslušného Sdruže
nia podľa úprav, ktoré vydá a v Úradných 
novinách vyhlási predseda Sdruženia. 
Tak isto je povinný odhlásiť sa, ak zanik
nú okolnosti, na podklade ktorých člen
stvo vzniklo.

(2) Zamestnávatelia sú povinní svojich 
zamestnancov-členov, ktorí sú u nich v 
služobnom . alebo v pracovnom pomere, 
prihlásiť do príslušného Sdruženia a od
hlásiť z neho, ako aj odvádzať členské prí
spevky podľa úprav, vydaných podľa 

_ods._l.
§ 11.

Úrady, verejnoprávne korporácie, usta
novizne a zamestnávatelia majú podávať 
na žiadosť SPP alebo Sdružení údaje, po
trebné na plnenie ich úloh.
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§ 12.
Podania a úkony organizácií, zriade

ných podlá tohto zákona, ktoré sa zakla
dajú na ustanoveniach §§ 10 a 11, sú oslo
bodené od kolkov, poplatkov a dávok.

§ 13.
(') Neplnenie povinností, ktoré plynú 

z členstva v Sdruženiach, sa stíha discip
linárne podľa ustanovení disciplinárneho 
poriadku.

p) Spoločný disciplinárny poriadok pre 
organizácie, zriadené podľa tohto zákona, 
po vypočutí predsedov Sdružení vydá 
predseda SPP.

P) Predseda SPP a predsedovia Sdru
žení podliehajú disciplinárne užšiemu 
predsedníctvu HSĽS. 

§ 14.
Zamestnávateľa, ktorý nesplní povin

nosť podľa § 10 ods. 2, potresce okresný 
(štátny policajný) úrad pre priestupok pe
ňažnou pokutou do Ks 1.000.—.

§ 15.
Listiny, vydané SPP alebo Sdru- 

ženiami o splatných členských príspev
koch alebo disciplinárnych pokutách, sú 
exekučné tituly v smysle § 90 vl. nár. č. 
8/1928 Sb. z. a n.

§ 16.
Dozor nad hospodárením SPP a Sdru

žení vykonáva Najvyšší účtovný kontrol
ný úrad.

§ 17.
SPP a Sdruženia sú založené a môžu 

účinkovať po vymenovaní predsedov (§§ 
7 a 8) a po schválení štatútov (§ 6).

podľa tohto zákona, ktorých členmi sa stá
vajú členovia slúčenej prípadne zaniklej 
organizácie.

(*)  Minister vnútra môže majetok or
ganizácií, zaniklých spôsobom uvedeným 
v ods. 1, prikázať celkom alebo pomerne 
do vlastníctva organizácií, zriadených po
dľa tohto zákona. Organizácie, zriadené 
podľa tohto zákona, ručia za pohľadávky 
tretích osôb len do výšky prevzatého ma
jetku.

19.
V Slovenskej republike sa nachádzajúci 

majetok organizácií (vpočítane sväzov a 
ústrední v zahraničí), ktorých organizačné 
složky boly rozpustené nariadením vlády 
č. 11/1939 SI. z. — nakoľko sa ešte nestal 
vlastníctvom organizácií podľa citovaného 
nariadenia — stáva sa vlastníctvom Sdru
ženia príslušníkov priemyslu, živnosti a 
peňažníctva a má slúžif na účely robot
nícke.

§ 20.
P) Zákon č. 297/1940 SI. z. o sloven

ských záujmových organizáciách sa zru
šuje.

p) Opatrenia, vydané na základe zá
kona č. 297/1940 SI. z., zostanú v účin
nosti, nakoľko neodporujú ustanoveniam 
tohto zákona, kým nebudú nahradené no
vými opatreniami na základe tohto zákona.

§ 21.
Tento zákon platí a nadobúda účinnost 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnú
tra 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. a> “ nunistra Dr. Fritza 
aj za ministra Stanu Dr. Medrický v. r.

Čatloš v. r.
§ 18.

P) Organizácie, ktoré sú založené na 
ciele sledované týmto zákonom, podľa 
právnych predpisov o spolkoch sa slúčia 
s organizáciami podľa tohto zákona, prí
padne zanikajú.

p) Opatrenia, ktorými sa vykonáva 
ustanovenie ods. 1, vydá v rámci platných 
predpisov a vyhlási v Úradných novinách 
minister vnútra na návrh predsedu SPP.

P) Záväzky a oprávnenia organizácií, 
slúčených prípadne zaniklých podľa ods. 1, 
prechádzajú na tie organizácie zriadené I

71. 
Zákon zo dňa 15. mája 1942 

o štepení proti záškrtu.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto .zákone:
§ 1.

Všetky deti na území Slovenskej re
publiky musia byť preventívne aktívne 
zaštepené proti záškrtu (diftérii).
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§ 2.
Štepeniu podlieha každé diefa dva ra

zy, a to:
a) prvý raz — do jedného roku, ráta

júc od prvého dňa šiesteho mesiaca veku 
diefafa,

b) druhý raz — v čase od 1. februára 
do 30. júna toho kalendárneho roku, 
v ktorom diefa vstúpi do prvej triedy ľu
dovej školy; ak by však do školy nena
stúpilo z hocakého dôvodu, musí byť za
štepené do 30. júna v tom roku, v ktorom 
dovŕši siedmy rok.

§ 3.
Ak to vyžadujú verejno-zdravotné zá

ujmy, môže minister vnútra nariadif pre
ventívne aktívne štepenie detí aj okrem 
prípadov uvedených v § 2.

§ 4.
Povinnému štepeniu podľa tohto záko

na nepodlieha diefa, 
a) o ktorom sa lekárskym svedectvom 

preukáže, že prekonalo záškrt alebo bo
lo v posledných troch rokoch už preven
tívne aktívne štepené proti záškrtu, 

b) u ktorého lekár uznal úplnú kontra- 
indikáciu štepenia.

§ 5.
Každé dieťa' musí sa pri vstupe do 

prvej triedy ľudovej školy preukázať sve
dectvom o zaštepení podľa § 2 písm. b) 
alebo dokladom o oslobodení podľa § 4.

§ 6.
Za splnenie povinností podľa tohto 

zákona sú zodpovedné osoby, ktoré sú 
podľa zákonných ustanovení povinné sta
rať sa o deti-.

§ 7.
(*)  Za štepenie (§§ 2 a 3), vykonané 

v rámci sústavného plánu lekármi štátnej 
zdravotnej správy alebo lekármi na to 
štátnou správou prihranými, platí sa prí
spevok, ktorého výšku určí Ministerstvo 
vnútra vyhláškou v Úradných novinách.

(2) Príspevok (ods. 1) platia: 
a) za deti chudobných — štát, 
bj za deti (rodinných príslušníkov) po

istencov verejnoprávneho poistenia — 
príslušní nositelia toho-ktorého poistenia,

c) inak — osoby, povinné starat sa o 
deti podľa platných zákonných ustano
vení.

(3) Na štepenie mimo rámca uvedené
ho v ods. 1 neprispievajú ani štát, ani no
sitelia verejnoprávneho poistenia.

§ 8.
Obce sú povinné spolupôsobiť pri vy

konávaní tohto zákona, najmä na svoje 
trovy obstarať a upravif miestnosti potreb
né na štepenie.

§ 9.
(') Toho, kto poruší ustanovenia tohto 

zákona, potresce pre priestupok okresný 
(štátny policajný) úrad peňažným trestom 
do Ks 1.000.—. Nevymožiteľný peňažný 
trest sa má premeniť na náhradný trest 
zatvorenia do 10 dní.

p) Zameškaný úkon zaštepenia diefafa 
možno vynútiť podľa ustanovenia § 125 
vládneho nariadenia č. 8/1928 Sb. z. a n.

§ 10.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnú
tra 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.

72.
Zákon 

zo dňa 15. mája 1942
o zvýšení dane z liehu.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ 1.
Výrobná a spotrebná daň z liehu činí 

z každého hektolitrového stupňa alkoholu 
Ks 53.—.

§ 2.
(') Pálené liehové tekutiny alebo vý

robky, ktoré v hotovom stave obsahujú 
alkohol získaný destiláciou, podliehajú do
datočnému zdaneniu sumou Ks 24.— za 
každý hektolilrový stupeň alkoholu, ak sú 
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v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona 
na území Slovenskej republiky vo voľnom 
obehu. Táto dodatočná daň je splatná na 
daňovom úrade do 8 dní po doručení rov
nopisu vybavenej ohlášky.

(:) Na dodatočnú daň sa vzťahujú ob
dobne ustanovenia, platné pre spotrebnú 
daň z liehu.

(’) 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 liehu je oslobodené od dodatočného 
zdanenia aj pri ohlásení zásob nad 10 
hektolitrových stupňov;

b) vína s obsahom alkoholu najviac 
22.5 objemových percent;

c) lieh, ktorý je podľa doterajších usta
novení oslobodený od spotrebnej a výrob
nej dane z liehu.

(') Kto v deň nadobudnutia účinnosti 
tohto zákona v pálených liehových tekuti
nách alebo výrobkoch, v hotovom stave 
obsahujúcich alkohol, má väčšie množ
stvo alkoholu ako 10 hektolitrových 
stupňov, je povinný ohlásiť príslušnému 
dôchodkovému kontrolnému úradu najne
skoršie v ôsmy deň po nadobudnutí účin
nosti tohto zákona množstvo a alkoholový 
obsah týchto pálených liehových tekutín 
alebo výrobkov, ako aj miesto a miestnosť, 
kde sú uložené.

(°) Pálené liehové tekutiny alebo vý
robky, ktoré v hotovom stave obsahujú 
alkohol a podliehajú dodatočnému zdane
niu podľa ods. 1, ak sú v dňoch určených 
v ods. 4 na ich ohlásenie v doprave a ne
boly už ohlásené a dodatočne zdanené, je 
príjemca povinný ohlásiť príslušnému dô
chodkovému kontrolnému úradu na doda
točné zdanenie predpísanou ohláškou naj
neskôr do 48 hodín po obdržaní zásielky.

(°) Osoby, ktoré sa zaoberajú výrobou, 
obchodom alebo predajom pálených lie
hových tekutín alebo výrobkov, v hoto
vom stave obsahujúcich alkohol, ako aj 
živnostníci, ktorí pre svoju živnosť takéto 
tekutiny alebo výrobky upotrebujú, do 30. 
júna 1942 sú povinní na vyzvanie preuká
zať odber svojich zásob pálených lieho
vých tekutín alebo výrobkov, obsahujú
cich v hotovom stave alkohol, alebo za
platenie dodatočnej prípadne zvýšenej 
spotrebnej alebo výrobnej dane z týchto, 
ak nie sú oslobodené od dodatočnej dane 
podľa ods. 3.

(7) 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.

(B) Kto nepodá ohlášku podľa ods. 4 
alebo 5, 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.

(°) Iné nesprávnosti v ohláške, ktoré 
sa nevzťahujú na množstvo alkoholu, tre
ba trestať poriadkovými pokutami od Ks 
20.— do Ks 400.—.

('") Kto nepodá predpísaný preukaz 
o tom, odkiaľ odobral pálené liehové te
kutiny alebo výrobky, v hotovom stave 
obsahujúce alkohol, alebo o tom, že do
datočná daň bola z nich zaplatená, po
tresce sa štvor- až osemnásobkom doda
točnej dane, pripadajúcej na množstvo al
koholu, o ktorom nebol podaný uvedený 
preukaz.

(“) Minister financií môže vykonať do
datočné zdanenie aj paušalovaním.

§ 3.
Zákon č. 214/1941 SI. z. sa zrušuje. 

Označenie „daň z liehu” zavedené záko
nom č. 214/1941 SI. z. namiesto označenia 
„dávka z liehu” (výrobná i spotrebná) zo
stáva v platnosti.

§ 4.
Tent-o 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.

73.
Vládne nariadenie 

zo dňa 15. mája 1942, 
ktorým sa vykonáva zákon o zvýšení dane 

z liehu.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 43 

zákona č. 185/1939 SI. z. na vykonanie zá
kona o zvýšení dane z liehu nariaďuje:
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§ 1.
(') Dopravné schodky, podliehajúce 

«potrebnej dani, zistené úradne v deň na
dobudnutia účinnosti tohto nariadenia ale
bo neskoršie pri zásielkach liehu, vysklad
nených bez zaplatenia spotrebnej dane 
z konzumných liehovarov alebo zo slobod
ných skladíšť liehu ešte pred nadobudnu
tím účinnosti tohto nariadenia, treba plne 
zdaniť sadzbou Ks 53.— za každý zdani
teľný hektolitrový stupeň alkoholu, ak sa 
o týchto schodkoch hodnoverne nepreuká
že, že vznikly bez zavinenia odosielateľvho 
už pred nadobudnutím účinnosti tohto na
riadenia.

(!) Nevyrovnateľné schodky zistené v 
konzumných liehovaroch alebo slobodných 
skladištiach liehu po nadobudnutí účinno
sti tohto nariadenia, ako aj konečný scho
dok vyplývajúci z ročného vyúčtovania vy- 
rovnateľných schodkov a prebytkov za 
výrobné obdobie 1941/1942, treba zdaniť 
sadzbou Ks 53.—.

(a) V produkčných liehovaroch, pesto
vateľských aj živnostenských, musí byť vý
roba liehu ukončená v deň predchádzajúci 
nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia o 
18, hodine. V ďalšej výrobe liehu smie sa 
pokračovať v týchto podnikoch až po úrad
nom zistení výroby a po úradnom zistení 
zásob pálených liehových tekutín a výrob
kov, obsahujúcich v hotovom stave alko
hol, ktoré podliehajú dodatočnému zdane
niu.

(') Ak nastane po nadobudnutí účinno
sti tohto nariadenia dôvod pre zdanenie 
liehu predtým daneproste odobraného na 
niektorý z účelov v § 6 ods. 1 až 4 zákona . 
č. 643/1919 Sb. z. a n., treba za každý zda
niteľný hektolitrový stupeň alkoholu pred
písať daň Ks 53.— bez ohľadu na čas, 
kedy dotyčný lieh bol odobraný.

§ 2.
Predmet dodatočného zdanenia.

Dodatočnej dani Ks 24.— za každý 
hektolitrový stupeň alkoholu sú podrobe
né — okrem výnimky uvedenej v § 2 ods. 
3 zákona č. 72/1942 SI. z. — všetky pálené 
liehové tekutiny, ako aj výrobky obsahu
júce alkohol v hotovom stave, ktoré sú v 
deň nadobudnutia účinnosti tohto nariade
nia vo voľnom obehu. K páleným liehovým 
tekutinám, prípadne k výrobkom, ktoré v 
hotovom stave obsahujú alkohol, patria na
jmä: arak, rum, koňak, brandy, likéry a 
iné pitné pálenky s prísadami, taktiež esen

cie na pálenky, umelé ovocné esencie a 
ovocný éter, složené z rôznych druhov éte
rov, z alkoholu a z iných látok, ako aj vo
ňavky, kozmetické prípravky, liečivá a 
farmaceutické preparáty, ktoré v hotovom 
stave obsahujú alkohol.

§ 3.
O hláska,

(‘) Každý, kto má v deň nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia množstvo teku
tín alebo výrobkov, ktoré podliehajú do
datočnej dani, je povinný ohlásiť dvojmo 
predpísaným tlačivom (vid prílohu tohto 
nariadenia) najneskôr do 8 dni po nado
budnutí účinnosti tohto nariadenia množ
stvo, druh a alkoholový obsah celej záso
by uvedených tekutín a výrobkov, ako aj 
miestnosti a priestory, kde je táto zásoba 
uložená. Ohlášku treba podať dôchodko
vému kontrolnému úradu v obvode ktoré
ho sa nachádza zásoba podliehajúca doda
točnému zdaneniu.

(2) Tým istým spôsobom je prijímateľ 
povinný zásielku dodatočnej dani podrobe
ných 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.

(a) Tlačené vzorky ohlášok možno ob
držať u každého dôchodkového kontrolné
ho úradu a u každého okresného finančné
ho riaditeľstva.

(4) Ak množstvo pálených liehových te
kutín alebo výrobkov obsahujúcich v ho
tovom stave alkohol, ktoré treba na doda
točné zdanenie ohlásiť, neprevyšuje v jed
notlivom prípade 5 hektolitrov tekutiny — 
bez ohľadu na obsah alkoholu — nie je po
trebné v ohláške udávať stupňovitosť (al
koholový obsah) zásoby ani počet hekto- 
litrových stupňov alkoholu, ktorý zásoba 
celkove obsahuje.

(a) Bez ohľadu na veľkosť zásoby nie je 
treba ohlasovať stupňovitosť (alkoholový 
obsah) a počet heklolitrových stupňov al
koholu u pálených liehových tekutín alebo 
výrobkov obsahujúcich alkohol v hotovom 
stave, ak sú tieto naplnené vo fľašiach po
dľa obchodných zvyklostí uzavretých, tak
tiež u likérov, t. j. u pálených liehových 
tekutín, ktoré obsahujú 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 tekutí-
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činnosti, treba vhodným spôsobom vyše
triť i to množstvo liehovej tekutiny, ktoré 
sa nachádza v tom čase v destilačných prí
strojoch alebo na používanom zariadení 
vôbec. Ak je to odôvodnené, má sa na po
žiadanie finančných orgánov celkom za
staviť činnosť podniku na dobu zisťovania 
zásob;

d) ak strana k dodatočnému zdaneniu 
povinná má tiež povolenie na da- 
neprostý odber liehu k exportným účelom, 
treba pred zisťovaním zásob uzavrieť zá
pisy o odbere a upotrebení daneprostého 
exportného liehu a zistiť množstvo, ktoré 
zostáva vyhradené k povolenému dane- 
prostému použitu a ktoré teda dodatočné
mu zdaneniu nepodlieha.

(2) Pri zisťovaní alkoholového obsahu 
má sa postupovať podľa týchto zásad:

1. Ak ide o pálené liehové tekutiny ale
bo výrobky, ktoré nemôžu byť spoľahlivo 
stupňované liehomerom, ako napr, likéry, 
sladené liehoviny atď., a ak nebolo v 
ohláške podľa § 3 ods. 4 a 5 upustené od 
udania obsahu alkoholu, treba z tekutiny 
alebo výrobku vziať priemernú vzorku a 
jeho alkoholový obsah, ktorý má slúžiť za 
základ výpočtu dodatočnej dane, má sa zi
stiť pomocou prístroja na skúšanie alkoho
lového obsahu sladených liehových teku
tín. Ak nemá dôchodkový kontrolný úrad 
uvedený prístroj k dispozícii, treba množ
stvo liehovín v zásobe zistiť protokolárne 
a z jednotlivých druhov vziať priemerné 
vzorky a pod úradnou pečiatkou dozorné
ho úradu i strany zaslať Chemicko-tech- 
nickej skúšobni Ministerstva financií v 
Bratislave, ktorá vykoná ich' rozbor a 
oznámi výsledok miestne príslušnému 
okresnému finančnému riaditeľstvu, ktoré 
dodatočnú daň predpíše podľa výsledku 
rozboru.

2. Ak ide o iné tekutiny alebo výrobky 
ako pod bodom 1 uvedené, má sa postupo
vať takto:

a) liehové tekutiny v sudoch treba 
stupňovať predpísaným úradným liehome
rom podľa vzorky, ktorá sa má vziať ná
soskou alebo iným vhodným spôsobom 
z každého suda po náležitom premiešaní 
jeho obsahu;

b) u tekutín v nádržkách alebo iných 
veľkých nádobách treba brať vzorky 
z vrchnej, strednej a spodnej vrstvy v rov
nakých množstvách, tieto dôkladne smie- 
šať a potom stupňovať.

c) ak sú liehové tekutiny vo fľašiach 
' alebo podobných menších nádobách a ak

ny, a konečne u všetkých dodatočnej dani 1 
podrobených esencií, voňaviek, kozmetic
kých prípravkov, liečiv a farmaceutických 
preparátov.

§ 4.
Úradné prejednanie.

(') Dôchodkové kontrolné úrady, u kto
rých sa podávajú ohlášky zásob podrobe
ných dodatočnému zdaneniu, preskúšajú 
najprv ohlášku, či je úplná a nariadia prí
padné jej doplnenie. Po tomto prikročí sa 
urýchlene k úradnému zisteniu zásob po
dľa zásad uvedených v § 5.

(2) Na obidvoch rovnopisoch ohlášky 
treba uviesf výsledok úradného šetrenia, 
čast pripadajúcej dodatočnej dane a pla
tobné miesto, kde sa má dodatočná daň 
zaplatiť. Jedno vyhotovenie ohlášky treba 
vrátiť osobe povinnej zaplatiť dodatočnú 
daň, prípadne jej zástupcovi.

P) Dodatočnú daň z úradne zistenej zá
soby, zmenšenej o daneprostú časť, uvede
nú na rube ohlášky, treba zaplatiť do 8 dní 
po doručení vráteného rovnopisu ohlášky 
u daňového úradu, označeného vo vyba
vení tejto ohlášky. Včas nezaplatená do
datočná daň sa exekučne vymáha.

§ 5.
Zisťovanie zásob a stupňovitosti alkoholu. I

í1) Pri zisťovaní množstva treba sa ria
diť týmito zásadami:

a) Ak sú tekutiny alebo výrobky, pod
liehajúce dodatočnému zdaneniu v úradne 
ciachovaných sudoch, kesónoch, cister
nách atď. a ak sú tieto nádoby plné, je 
rozhodná pre určenie ich obsahu ciachovná 
značka, ak o jej správnosti niet dôvodných 
pochybnosti; ak nie sú sudy ciachované 
alebo plné, treba ich obsah vyšetriť Ma- 
tievičovým sudomerom. Pri tekutinách v 
sudoch možno určiť množstvo v litroch 
tiež lak, že sa zistí čistá váha a pravá al- 
koholovitosť obsahu a podľa týchto údajov 
vypočíta sa potom objem podľa úradne 
pripustených alkoholometrických prevod
ných tabuliek. Ak kesóny alebo nádržky 
nie sú ciachované, treba množstvo ich ob
sahu zistiť kubickým výpočtom, alebo 
iným spoľahlivým spôsobom;

b) pri fľašiach treba zistiť počet a ná
plň fliaš tej istej veľkosti a toho istého 
druhu; z týchto údajov sa vypočíta v lit
roch vyjadrené množstvo dodatočnému 
zdaneniu podrobenej tekutiny;

c) v destilatúrach spracujúcich zdanený 
lieh, ktoré v dobe zisťovania zásob sú v
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od zisťovania skutočného obsahu alkoholu 
nemožno upustil podľa predpisov uvede
ných pod bodom 4 a 7, stačí stupňovanie 
námatkou.

3. Nesladené alebo veľmi málo sladené, 
ako aj s prísadami smiešané pálené lieho
vé tekutiny alebo výrobky v hotovom sta
ve obsahujúce alkohol, treba taktiež skú
šať úradným liehomerom.

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- 
vitosf:
francovka, arak............................ 65 st.,
koňak, brandy, rum, whisky, čereš-

ňovica, slivovica, borovička a 
takzvané prírodné liehoviny . . 40 st., 

likéry každého druhu a sladené lie
hoviny ...................................... 35 s t.,

esencie, liečivá a farmaceutické
preparáty.................................70 st.,

voňavky a kozmetické prípravky . 90 st.
5. Ak sú pochybnosti o druhu liehovín, 

napr, podozrenie, že liehoviny o značnom 
obsahu alkoholu boly ohlásené za prírodné 
Ľehoviny alebo lieh s cukrom smiešaný za 
likér, treba tieto podozrivé pálené liehové 
tekutiny alebo výrobky podľa možnosti 
podrobiť 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 tekutín alebo výrobkov a pre
ukáže ho svojimi obchodnými knihami, úč
tami a pod., o správnosti ktorých niet po
chybností, netreba vyšetrovať skutočný 
obsah.

7. V továrňach na rum alebo likéry, 
ako i u tých protokolovaných firiem, kto
ré prevádzajú ako hlavnú živnosť veľko
obchod rumom, koňakom, slivovicou alebo 
podobnými liehovými nápojmi, upusti sa 
od skutočného zisťovania zásob dodatoč
nej dani podrobených, ak podnikateľ ohlá
si zásoby tak, že najneskôr do 8 dní po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
predloží okresnému finančnému riaditeľ
stvu podrobný, na základe inventúry snisa- 

ný a podľa skupín tovaru o rovnakom al
koholovom obsahu sostavený výkaz o 
množstve pálených liehových tekutín, do
datočnej dani podrobených, ktoré v deň 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
mal v podniku, taktiež ak strana súčasne 
prejaví súhlas s tým, aby správnosť údajov 
v ohláške bola preskúšaná šetrením na 
mieste samom zástupcom finančného úra
du I. stolice, nahliadnutím do- obchodných 
kníh, nachádzajúcich sa v podniku, prípad
ne nakoľko ide o udaný obsah alkoholu, 
rozborom týchto vzoriek, ktoré by boly 
vzaté. Pritom je dovolené udať v ohláške 
alkoholový obsah číslicami zaokrúhlenými 
smerom dolu na najbližšie číslo, končiace 
0 alebo 5. Okresné finančné riaditeľstvo 
môže na žiadosť povoliť uvedenú výhodu 
i iným veľkoobchodníkom. Ak pri takom
to preskúmaní vzniknú pochybnosti o 
správnosti údajov strany, treba bezpod
mienečne prikročiť k úradnému zistenia 
všetkých zásob. Dodatočnú daň v týchto 
prípadoch predpíše okresné finančné riadi
teľstvo.

(3) Trovy za rozbor vzoriek znáša fi
nančná správa.

§ 6.
O dôchodkovom dozore,

f1) Vyrábatelia pálených liehových te
kutín alebo výrobkov v hotovom stave ob
sahujúcich alkohol, ako i tí, ktorí sa zaobe
rajú obchodom, výčapom alebo drobným 
predajom týchto liehovín alebo výrobkov, 
povinní sú preukázať do 30. júna 1942 
finančným orgánom na ich požiadanie od
ber pálených liehových tekutín, prípadne 
výrobkov obsahujúcich alkohol, alebo že 
z uvedených tekutín, prípadne výrobkov 
bola dodatočná daň už zaplatená, nakoľko 
tieto nie sú od dodatočnej dane oslobo
dené.

(:) Kto nepodá predpísaný preukaz o 
dodatočnom zdanení tovaru alebo o jeho 
odbere, potresce sa podľa § 2 ods. 10 zá
kona č. 72/1942 SI. z.

§ 7.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií.

Dr. Tuka v. r.
Dr, Pružinský v. r.
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Príloha k § 3 vl. nár. č. 73/1942 SI. z. 
Okresné finančné riaditeľstvo --------------------

Daňový úrad __________________________

O hlás k a 
pálených liehových tekutín alebo výrobkov podrobených dodatočnej dani, ktoré 

podpísaný má:

Stupňovitosť (obsah alkoholu) pálených liehových tekutín alebo výrobkov v 
hotovom stave obsahujúcich alkohol a celkový počet hektolitrových stupňov alko
holu, ktorý obsahujú, netreba udávat u zásob obsahujúcich 5 hektolitrov tekutiny 
alebo menej a ďalej, bez ohľadu na veľkost zásoby, ak sú tekutiny naplnené vo 
íľašiach podľa obchodníckeho zvyku uzavrených, pri likéroch, sladených liehových 
tekutinách, esenciách, voňavkách, kozmetických prípravkoch, liečivách a farmaceu
tických preparátoch. Ak sa stupňovilost (alkoholový obsah) neohlási, počíta sa 
alkoholovitosť podľa ustanovení § 5 ods. 2. č. 4 vl. nár. č. 73/1942 SI. z.

Nesprávne údaje v tejto ohláške trescú sa podľa § 2 ods. 8 a 9 zákona 
č. 72/1942 SI. z. štvor- až osemnásobkom skrátenej alebo ohrozenej dodatočnej dane, 
prípadne poriadkovými pokutami od 20 do 400 Ks.
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Úradné vybavenie,

1. Podané dňa ________________  1942 č. položky_____________záznamu.

2. Výsledok úradného šetrenia vykonaného dňa ____________________  1942.

3. Z úradne zisteného celkového množstva _______  hektolitrových stupňov alko

holu (zmenšeného o daneprostú čas t) činí dodatočná daň_____________Ks,

____ h., slovom: _______________________________ -í____________________________  

___________________ _ ktorú treba zaplatiť najneskôr do 8 dní u Daňového 

úradu v__________________________

V______________________ dňa_________________  1942.

Podpis sírany: Úradná pečiatka a podpis:



518 Slovenský zákonník č. 74.

74.
Vládne nariadenie 

zo dňa 15. mája 1942, 
ktorým sa mení § 219 vykonávajúceho nariadenia k colnému zákonu.
Vláda Slovenskej republiky podľa zákona č. 114/1927 Sb. z. a n. nariaduje:

§ 1.
(') Ustanovenie § 219 ods. 3 pism. b) vládneho nariadenia c. 168/1927 Sb. z. 

a n. sa mení takto:
„b) z tovaru vyrobeného z liehu alebo s prísadou liehu náhradná dávka sumou 

Ks 53.— za hektolitrový stupeň použitého alkoholu".
(!) Soznam „B. Náhradná dávka za daň z liehu" k § 219 vládneho nariadenia 

č. 168'1927 Sb. z. a n. sa mení takto:

B. Náhradná dávka za daň z liehu.

Sadz, 
čís. Druh tovaru

Stála 
náhradná 

dávka

Ks

Vyrubovacia 
základňa

Tara pre 
vnútorné 

obaly

109 Dezertné vína s prísadou alko
holu (cyperské, kapské, ma
deira, malaga, malvasia, mar
šala, moskato, porto, sherry, 
xeres a pod.), ak majú viac 
než 15, najviac však 22% ob
jemových percent alkoholu . 397.50 

ale

53.—

100 kg vlast
nej váhy ale
bo 100 litrov

bo
100 kg vlast
nej váhy (li
trov) a stu
peň nad 15 
obj. percent

pre sudy 
13%

pre sudy 
13%

620* Elylnatý éter (sírny éter) . . 9.275.— 100 kg vlast
nej váhy

pre sudy 
20%

630 Alkoholické liečivá, ak nema
jú viac než 15 objemových 
percent alkoholu........................ 795.—

100 litrov632 Alkoholické aromatické tresti 4.770.—

633 b Voňavky a kozmetické pro
striedky obsahujúce alkohol 4.770.—

*) Za elylnatý (sírny) éter k priemyselným účelom nevyberá, sa náhradná dávka, 
ak slrana predloží podlá nariadenia býv. uh, ministerstva financií zo dňa 18, 
júna 1903 č. 34.504 povolenie finančného úradu I. stolice k odberu sírneho éteru 
k priemyselným účelom, vyrobeného z liehu daneprostého.

§ 2.
Nariadenie č. 218/1941 SI. z. sa zrušuje.

§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosí dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi

nancií.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Pružinský v. r.
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75.
Vládne nariadenie 

zo dňa 15. mája 1942,
ktorým sa menia predajné ceny liehu 

zdaneného spotrebnou daňou.
Vláda Slovenskej republiky podľa čl. 

IV., § 7 zákona č. 86/1932 Sb. z. a n, na
riaďuje:

§ I.
(’) Najvyššie predajné ceny liehu zda

neného spotrebnou daňou činia za 1 hekto
liter alkoholu (100 hektolitrových stup
ňov), ak dodávka obsahuje v jednej ná
dobe:
a) viac než 480 hl. st. alkoholu Ks 7.100.— 
b) viac než 188 hl. et., najviac

však 480 hl. st. alkoholu . Ks 7.110.—
c) 188 hl. st., najmenej však

25 hl. st. alkoholu .... Ks 7.130.—
(2) Pri predaji v drobnom pod 25 hl. st. 

najvyššia predajná cena liehu zdaneného 
spotrebnou daňou činí Ks 73.50 za jeden 
priestorový liter bez nádoby.

§ 2.
(') Alkoholový obsah liehu zdaneného 

spotrebnou daňou musí činiť pri teplote 
-f- 12" R a množstve 25 hl. st. alebo väčšom 
najmenej 95°/o a pri množstve menšom ako 
25 hl. st. najmenej 94%.

{’) Z rafinérie alebo zo slobodného skla
dište liehu smie byt vyskladnený lieh zda
nený spotrebnou daňou o najnižšej stupňo
vitosti 96%.

§ 3.
(') Predajné ceny liehu zdaneného spo

trebnou daňou, určené v § 1 pre množstvo 
25 hl. st. alebo väčšie, treba rozumieť pri 
vyskladnení z rafinérie alebo zo slobodné
ho skladišťa liehu podľa úradného zistenia 
pri vyskladnení tovaru, pri vyskladnení z 
iných skladíšť — podľa zistenia pri expe
dícii, za hotové, bez prípadných autonom- 
ných dávok, a ak sa zasiela železnicou, 
s vyplateným dovozným do stanice urče
nia, avšak na nebezpečenstvo prijímateľo
vo.

(2) Kupujúci nemá právo, ak nedodá 
vlastné sudy, voliť sudy určitej veľkosti. 
Cena sa účtuje podľa množstva hektolitro
vých stupňov v jednotlivých sudoch.

§ 4.

Vo všetkých predajných cenách liehu, 
určených týmto nariadením, zahrnutá je i 
daň z obratu.

§ 5.

Nariadenie č. 219/1941 SI. z. sa zrušuje.

§ 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií.

Dr, Tuka v. r.
Dr. Pružinský v. r.

76.
Vyhláška ministra financií 

zo dňa 16. mája 1942
o paušalizovaní dane z obratu u liehu 

a niektorých výrobkov z liehu.
Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 268/1923 

Sb. z. a n. v žnem zákonov č. 246/1926, č. 
188/1930, č. 56/1932, č. 265/1935, č. 356/1938 
Sb. z. a n. a č. 268/1941 SI. z. (v ďalšom 
■texte len zákon o dani z obratu a dani pre
pychovej) v dohode s ministrom hospodár
stva určujem:

(*)  Namiesto dane z obratu podľa zá
kona o dani z obratu a dani prepychovej 
určujem u liehu (alkoholu ethylnatého) su
rového, čistého i denaturovaného (ex pol. 
108d col. sadz.) u pohonných smes! obsahu
júcich alkohol ethylnatý (smesi liehobenzi- 
novej a liehobenzolobenzínovej — ex pol. 
108d col. sadz.) u liehových nápojov vyro
bených z liehu (rumu, likérov, výčapných 
páleniek, vodky a pod. — ex pol. 108 col. 
sadz.) a u octa vyrobeného kvasením liehu 
(octa liehového — ex pol. 108d, ex č. 111 
a ex pol. 619a col? sadz.), paušál.

(3) U vyššie uvedených predmetov vy
robených v tuzemsku sa vyberá paušál len:

1. u liehu zdaneného spotrebnou daňou, 
a to sadzbou 525.— Ks za 1 hektoliter al
koholu (t. j. 100 hektolitrových st. alko
holu ethylnatého);

2. a) u liehu ethylnatého, oslobodené
ho od spotrebnej dane, odbytého v tuzem
sku k výrobe pohonných smesi, a to sadz
bou 125.— Ks za 1 objemový hektoliter 
ethylnatého liehu, meraného pri + 15" C;
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1. zo všetkých dodávok, vlastnej spo
treby a dovozu vyššie uvedených predme
tov;

2. z výkonov, ktoré uskutočnia pre Slo
venskú liehovú spoločnosť liehovary, rafi
nérie a denaturovne liehu pri čistení (tiež 
dehydrácii), denaturácii a výprave liehu, 
ďalej z výkonov, ktoré uskutočnia miešar- 
ne pri miešaní a výprave pohonných smes!, 
obsahujúcich alkohol ethylnatý;

3. z dodávok odpadkov pri výrobe liehu 
(pribudlin, rezkov, výpalkov a výpalkové- 
bo uhlia), ktoré uskutočnia:

a) poľnohospodárske družstevné lieho
vary pre svojich členov za účelom zkrmé- 
•nia odpadkov v hospodárstvach členov;

b) priemyslové liehovary pre kohokoľ
vek;

4. z dodávok, ktoré záležia v úplatnom 
prenajímaní zariadení (jimkových vozov a 
sudov) k preprave liehu a pohonných sme
si obsahujúcich alkohol ethylnatý.

5. pri methylalkohole (motorickom) zo 
všetkých dodávok, vlastnej spotreby a vý
konov, ktoré uskutočnia miešame motoro
vého liehu a pohonných smes! pri miešaní 
a výprave motorového liehu a pohonných 
smes!, obsahujúcich methylalkobol.

(7) Počas účinnosti tejto vyhlášky pod
liehajú dodávky francovky, uskutočnené 
výrobcami francovky, a dodávky rumových 
a likérových trestí obsahujúcich najmenej 
2On/o liehu, uskutočnené výrobcami týchto 
trestí, len sníženej l°/o dani z obratu; k tej
to sníženej dani z obratu sa vyberá priráž
ka podľa § 1 zák. č. 267/1935 Sb. z. a n. 
v znení zákonov č. 281/1937, č. 358/1938 
Sb. z. a n. a zák. č. 268/1941 SI. z.

(’) Počas účinnosti tejto vyhlášky nie 
sú výrobcovia predmetov uvedených v ods. 
1 povinní viesť daňový záznam, nariadený 
ku kontrole paušalizovanej dane z obratu, 
a preukazovať vývoz spôsobom určeným 
v čl. 2 a 11 vykonávacieho nariadenia k 
zákonu o dani z obratu a dani prepychovej.

(■’) Inak platia o paušále všetky ustano
venia zákona o dani z obratu a dani prepy
chovej a vykonávacieho nariadenia k to
muto zákonu.

(“*)  Tento paušál si vyhradzujem kedy
koľvek zrušiť; zásoby predmetov uvede
ných v ods. 1, ktoré budú v čase zrušenia 
paušálu u podnikateľov na sklade, budú 
pri dodávkach podliehať pravidelnej dani 
z obratu, a to i v prípade, keď tieto pred
mety už boly zdanené paušálom.

b) u liehu methylnatého odbytého v tu
zemsku pri výrobe pohonných smesi, a to 
sadzbou Ks 47.50 za 1 objemový hektoli
ter methylnatého liehu meraného pri + 
15“ C.

Na tieto sadzby sa nevzťahuje ustano
venie § 1 ods. 1 zák. č. 267/1935 Sb. z. a n. 
v znení zákona č. 281/1937, č. 358/1938 Sb. 
z. a n. a zákona č. 268/194*1  SI. z.

Paušál je povinná platiť Slovenská lie
hová spoločnosť s. s r. o. v Bratislave, ob
vyklým spôsobom príslušnému daňovému 
úiadu v mesačných splátkach, splatných u 
liehu zdaneného spotrebnou daňou do 15 
dní a u ostatného liehu — do 75 dní po 
uplynutí každého mesiaca, v ktorom vznik
la povinnosť k plateniu spotrebnej dane 
z liehu alebo v ktorom bol lieh vysklad
nený k výrobe pohonných smesi.

(s) U vyššie uvedených predmetov do
vážaných z cudziny vyberá sa paušál pri 
dovoze všetkých týchto predmetov a činí:

1. u liehu (alkoholu ethylnatého) suro
vého, čistého i denaturovaného a u pohon
ných smesi obsahujúcich alkohol ethylnatý 
(smesi liehobenzínovej a liehobenzoloben- 
zínovej) 525.— Ks za 1 hektoliter — bez 
ohladu na obsah alkoholu;

2. u liehových nápojov vyrobených z 
liehu (rumu, likérov, výčapných páleniek, 
vodky a pod.) 900.— Ks za 1 hektoliter, 
bez ohladu na obsah alkoholu;

3. u octa vyrobeného kvasením liehu 
(octa liehového) 50.— Ks za 1 hektoliter, 
bez ohladu na obsah alkoholu.

Na tieto sadzby sa nevzťahuje ustano
venie § 1 ods. 1 zákona č. 267/1935 Sb. z. 
a n. v znení zákonov č. 281/1937, č. 358/193S 
Sb. z. a n. a zákona č. 268/1941 SI. z.

Paušál je povinný platiť daňovník (§ 8 
ods. 2 col. zák. č. 114/1927 Sb. z. a n.) ako 
súčasť colnej pohľadávky obvyklým spô
sobom colnému úradu hneď pri colnom od
bavení.

(*)  Paušál vyrubujú úrady uvedené v čl.
31 vlád. nár. č. 156/1924 Sb. z. a n., kto
rým sa vykonáva zákon o dani z obratu a 
dani prepychovej, v znení vlád. nár. č. 
247/1926, č. 189/1930, č. 58/1932, č. 1754932, 
č. 269/1935, č. 359/1938 Sb. z. a n. a č. 
11,1942 Si. z. (ďalej len vykonávacie naria
denie k zákonu o dani z obratu a dani pre
pychovej).

(‘I Paušál sa vymáha spôsobom stano
veným v § 23 zákona o dani z obratu a 
dani prepychovej.

(") Paušálom je krytá daň z obratu:



Slovenský zákonník č. 76, a 77. 521

(") Zásoby pálených liehových tekulin 
alebo výrobkov, ktoré v hotovom stave ob
sahujú alkohol, podliehajú dodatočnému 
zdaneniu sumou Ks 1.50 za každý hekto
litrový st. alkoholu, ak sú dňom nadobud
nutia účinnosti tejto vyhlášky na území 
Slovenskej republiky vo voľnom obehu. 
Tento doplatok na zvýšený paušál dane 
z obratu sa platí vo všetkých prípadoch, 
v ktorých sa platí doplatok na zvýšenú daň 
z liehu. Ohľadom ohlásenia a platenia toh
to doplatku na paušál dane z obratu u lie
hu platia obdobne predpisy vládneho na
riadenia č. 73/1942 SI. z., ktorým sa vy
konáva zákon o zvýšení dane z liehu.

C2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia. Súčasne stráca platnosť 
vyhláška ministra financií č. 285/1937 Sb. 
z. a n. o paušalizovaní dane z obratu u lie
hu a niektorých výrobkov z liehu a vyhláš
ka ministra financií č. 285/1940 SI. z., kto
rou bola táto vyhláška pozmenená.

Dr. Pružinský v. r.

77.
Vyhláška ministra financií 

zo dňa 16. mája 1942
o paušalizovaní dane z obratu u ušľachti

lých páleniek a výrobkov z nich.
Podľa § 19 ods. 8 zák. č. 268/1923 Sb. z. 

a n. v znení zákonov č. 246/1926, č. 188/ 
1930, č. 56/1932, č. 265/1935, č. 356/1938 
Sb. z. a n. a č. 268/1941 SI. z. — v dalšom 
texte len zákon o dani z obratu a dani pre
pychovej — v dohode s ministrom hospo
dárstva určujem:

(‘j Namiesto dane z obratu podľa zá
kona o dani z obratu a dani prepychovej 
určujem u ušľachtilých páleniek (vínneho 
destilátu, destilátu z vínnych kvasníc, sed- 
lin, matolin, vínneho a ovocného muštu, 
araku, borovičky, slivovice a iných ovoc
ných a bobulových destilátov, ako i desti
látov z ovocných výrobkov a odpadkov a 
pod.) a výrobkov z nich (ex č. 108 col. 
sadzobníka) paušál.

(2) Paušál:
1. u ušľachtilých páleniek, vyrobených 

v tuzemsku, činí: u vínneho destilátu (t. j. 
destilátu z révového vína) 11.— Ks z kaž
dého hektolilrového st. alkoholu, u ostat
ných ušľachtilých páleniek 5.— Ks z kaž
dého hektolitrového st. alkoholu;

2. u ušľachtilých páleniek a výrobkov 
z nich, dovážaných z cudziny, činí 11.— 
Ks z každého litru bez ohľadu na obsah 
alkoholu.

V týchto sadzbách je zahrnutá aj pri
rážka podľa ustanovenia § 1 ods. 1 záko
na č. 267/1935 Sb. z. a n. v znení zákona 
č. 281/1937, č. 358/1938 Sb. z. a u. a zák. 
č. 268/1941 SI. z.

(’) Paušál sa platí vo všetkých prípa
doch, v ktorých sa platí výrobná daň z lie
hu (§ 1 zákona č. 214/1941 SI. z. o zvýše
ní dane z liehu), a to súčasne s výrobnou 
daňou z liehu podľa ustanovení platných 
pre túto daň. V prípadoch, v ktorých je 
výrobca ušľachtilých páleniek povinný 
dať primeranú istotu za výrobnú daň z lie
hu, je povinný dať primeranú istotu i za 
paušál podľa tejto vyhlášky; táto istota sa 
mu vráti v prípadoch a za podmienok za 
ktorých sa vracia istota za výrobnú daň 
z liehu.

p) Ustanovenia o výrobnej dani z lie
hu rozhodujú o tom, kto, kedy, kde a 
akým spôsobom má paušál platiť, a ktoré 
úrady sú príslušné vyrúbiť a vymáhať 
paušál. Rozhodovať o daňovej povinnosti 
a o sťažnostiach prislúcha finančným úra
dom príslušným rozhodovať o výrobnej 
dani z liehu.

(■'j Paušálom je po nadobudnutí účin
nosti tejto vyhlášky krytá daň z obratu 
z dodávok ušľachtilých páleniek a výrob
kov z nich a z obalov (fľaši, sudov a pod.), 
dodávaných súčasne s ušľachtilými pálen
kami alebo výrobkami z nich.

(") Počas platnosti tejto vyhlášky nie 
sú osoby, ktoré majú platiť paušál, povin
né viesť daňový záznam na kontrolu pau- 
šalizovanej dane z obratu a preukazovať 
vývoz vyhláseniami podľa čl. 2 a čl. 11 
vládneho nariadenia, ktorým sa vykoná
va zákon o dani z obratu a dani prepy
chovej.

(:) Inak platia o paušále všetky usta
novenia zákona o dani z obratu a dani 
prepychovej a vládneho nariadenia k to
muto zákonu.

(’) Vyhradzujem si tento paušál kedy
koľvek zrušiť; zásoby tovaru, na ktoré sa 
vzťahuje tento paušál a ktoré v čase zru
šenia paušálu budú u podnikateľov na 
sklade, budú pri dodávkach podliehať pra
videlnej dani z obratu, a to i vtedy, ak 
z nich už predtým bol zaplatený paušál.

(°) Zásoby ušľachtilých páleniek a vý
robky z nich podliehajú dodatočnému zda-
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§ 4. .
(*) Povinnými členmi Sdruženia sú 

všetci riadni poslucháči slovenských vyso
kých škôl slovenskej národnosti a sloven
ského štátneho občianstva.

(2) Sdruženie môže mať aj dobrovoľ
ných členov; podlmietnky ich prijímania 
určí organizačný poriadok [§ 5 ods. 2 pism. 
b)l.

(’) Výšku členských príspevkov určí or
ganizačný poriadok.

(4) Členské príspevky od členov, ktorí 
sú poslucháčmi vysokých škôl, vyberajú sa 
pri zápise.

§ 5.
f1) Na čele Sdruženia je predseda, kto

rého vymenúva a odvoláva predseda 
HSĽS. Vymenovanie i odvolanie predse
du treba dať súčasne na vedomie Minister
stvu školstva a národnej osvety a Mini
sterstvu vnútra.

(2) Predseda Sdruženia:
a) zastupuje Sdruženie navonok,
b) vydáva organizačný a disciplinárny 

poriadok,
c) rozhoduje o majetkových a finanč

ných veciach Sdruženia podľa predpisov 
organizačného poriadku,

d) vykonáva iné práva a povinnosti, 
ktoré sa mu sveria organizačným a disci
plinárnym poriadkom, prípadne inými 
predpismi.

§ 6.
Organizačný a disciplinárny poriadok 

[§ 5 ods. 2 pism. b)], rozpočet, záverečné 
účty a rozhodnutie predsedu o nadobúdaní 
a scudlzovaní nehnuteľného majetku pod
lieha schváleniu užšieho predsedníctva 
HSĽS.

§ 7.
členovia Sdruženia sú povinní plniť po

vinnosti, ktoré im ukladá organizačný a 
disciplinárny poriadok ako aj iné predpisy.

§ 8.
(’) Doterajšie spolky slovenských po

slucháčov vysokých škôl — okrem spol
kov, ktoré sledujú ciele nábožemsko-kul- 
túrne — treba rozpustiť. Názvy rozpuste
ných spolkov uverejní minister vnútra v 
dohode s ministrom školstva a národnej 
osvety vyhláškou v Úradných novinách.

(-) Majetok rozpustených spolkov (ods.
1) prechádza na Sdruženie. Za záväzky

neniu sumou Ks 1.50 za každý hektolitro- 
vý et. alkoholu, ak sú dňom nadobudnu
tia účinnosti tejto vyhlášky na územi Slo
venskej republiky vo voľnom obehu. Ten
to doplatok na zvýšený paušál dane z ob
ratu sa platí vo všetkých prípadoch, v kto
rých sa platí doplatok na zvýšenú daň 
z liehu. Ohľadom ohlásenia a platenia toh
to doplatku na paušál dane z obratu u 
ušľachtilých páleniek platia obdobne 
predpisy vlád, nár. č. 73/1942 SI. z., ktorým 
sa vykonáva zákon o zvýšení dane z liehu.

(‘°) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; súčasne stráca platnosť 
vyhláška ministra financií č. 198/1930 Sb. 
z. a n. o paušalizovaní dane z obratu u 
ušľachtilých páleniek a výrobkov z nich.

Dr. Pružinský v. r.

78.
Zákon zo dňa 6. mája 1942

o Sdružení vysokoškolského študentstva.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

§ 1-
(’) V rámci Hlinkovej slovenskej ľudo

vej strany (strany slovenskej národnej jed
noty — HSĽS) zriaďuje sa Sdruženie vy
sokoškolského študentstva (v ďalšom tex
te „Sdruženie'').

(2) Sdruženie je právnickou osobou.
(’) Sídlom Sdruženia je Bratislava.

§ 2.
Sdruženie sa člení podľa vysokých škôl 

na skupiny a skupiny na odbory podľa fa
kúlt, prípadne študijných odborov.

§ 3.
Do pôsobnosti Sdruženia patrí:
a) viesť a podporovať svojich členov 

v plnení študijných a národných povinno
stí;

b) podľa smerníc Strany vychovávať 
svojich členov politicky;

c) chrániť stavovské záujmy vysoko
školského študentstva;

d) vykonávať úlohy, určené osobitný
mi predpismi.
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rozpustených spolkov ručí Sdruženie len 
po výšku hodnoty majetku, ktorý prešiel 
s rozpusteného spolku na Sdruženie.

(’) Ak majetok rozpustených spolkov 
podľa stanov alebo podľa svojej povahy 
bol určený na fakultná ciele, treba ho upo- 
trebif aj naďalej na tieto cieli e.

§ 9.
Ministerstvo Školstva a národnej osve

ty je oprávnené dozerať, či Sdruženie po
užíva štátne podpory na ciele, na ktoré 
boly poskytnuté, a či sa zachováva ustano
venie § 8 ods. 3. Rozhodnutie Minister
stva školstva a národnej osvety je v tých
to prípadoch pre Sdruženie záväzné.

§ 10.
Zákon platí a nadobúda účinnosť dňom 

vyhlásenia; vykoná ho minister školstva a 
národnej osvety a minister vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r.

79.
Zákonzo dňa 15. mája 1942

o prirážkach k všeobecnej dani nápojovej, 
dávke zo šumivého vína a dani z piva.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

Cl. I. (
(') 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 obsa
huje viac než 14 objemových percent al
koholu ................................ .Ks 0.80

2. z jedného litra vína do 14 objemo
vých percent alkoholu z iného ovocia ako 
hrozien, muštu a štiav z iného ovocia než 
hrozien..................................... Ks 0.50

(2) Pri dovoze nápojov, podliehajúcich 
zákonu o všeobecnej dani nápojovej, pri
rážky platia dovozcí pri colnom odbavení, 
ak nápoje nie sú určené pre veľkoobchod 
vínom.

Čl. II.
(*)  K sadzbám uvedeným v § 1 ods. 1 

zákona č. 233/1926 Sb. z. a n. sa určujú 
tieto prirážky:

1. za fľašu s obsahom nad 0.4 litra naj
viac však 0.8 litra:

a) pri cene do Ks 40.— ... Ks 4.—
b) pri cene nad Ks 40.— . . Ks 10.— 
2. za fľašu s obsahom najviac 0.4 litra: 
a) pri cene do Ks 20.— ... Ks 2.— 
b) pri cene nad Ks 20.— . . Ks 5.— 
(2) Prirážky sú základom pre vybera

nie páskového paušálu (vyhláška Mini
sterstva financií č. 259/1926 Sb. z. a n.).

Cl. III.
K sadzbám uvedeným v čl. I. nariade

nia s mocou zákona č. 318/1940 SI. z. ur
čuje sa prirážka z jedného litra piva Ks 
0.10.

Cl. IV.
Prirážky podľa čl. I. až III. sa vybera

jú spolu s príslušnou daňou a nie sú zá
kladom pre vyberanie dávok a prirážok 
okrem páskového paušálu podľa čl. II.

Cl. V.
Pre prirážky podľa čl. I. až III. platia 

zákonné ustanovenia vzťahujúce sa na prí
slušnú daň.

Cl. VI.
Zákon č. 132/1941 SI. z. sa zrušuje.

Čl. VII.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

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. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Fritz v. r.

80.
Zákon zo dna 6. mája 1942 

o Sociálnom ústave Hlinkovej slovenskej 
ľudovej strany.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:
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§ 1.
(*)  Zriaďuje sa Sociálny ústav (v ďal

šom texte „Ústav") Hlinkovej slovenskej 
ľudovej strany (strany slovenskej národ
nej jednoty — v ďalšom texte HSĽS).

(*)  Sídlom Ústavu je Bratislava.
(’) Ústav je právnickou osobou.

§ 2.
(') Ústav je povolaný plniť sociálne a 

sociálne-zdravotné úlohy HSĽS, najmä:
a) vykonávať sociálnu a sociálne-zdŕa- 

volnú starostlivosť,
b) usmerňovať po stránke vecnej, orga

nizačnej a osobnej činnosť dobrovoľných 
ustanovizni pre sociálnu a sociálne-zdravot- 
nú starostlivosť, nahliadať do ich hospodá
renia a podľa potreby navrhnúť príslušné
mu úradu primerané opatrenia,

c) na žiadosť príslušných orgánov po
dávať posudok o sociálnych, sociálne-zdra- 
votných a verejno-zdravotných úlohách, 
ktoré patria do pôsobnosti štátnej správy.

p) Ústav môže zakladať odbočky.
(’) Podrobnú organizáciu Ústavu upraví 

organizačný poriadok, ktorý vydá užšie 
predsedníctvo HSĽS. _

§ 3.
Ústav spravuje a navonok zastupuje 

predseda, ktorého vymenúva a odvoláva 
predseda HSĽS. Vymenovanie i odvolanie 
predsedu treba dať súčasne na vedomie 
Ministerstvu vnútra.

§ 4.
(*)  Predsedovi pri výkone funkcie je 

nápomocný poradný sbor, ktorého členov 
vymenúva a odvoláva predseda HSĽS.

p) Ministerstvo vnútra vysiela do po
radného sboru svojho zástupcu.

P) Členstvo v poradnom sbore je funk
ciou čestnou; členovia majú nárok iba na 
náhradu hotových výdavkov.

§ 5.
P) Ústav hospodári v rámci ročného 

rozpočtu, ktorý schvaľuje užšie predsed
níctvo HSĽS.

(2) Hospodárenie Ústavu podlieha do
zoru Najvyššieho účtovného kontrolného 
úradu.

§ 6.
p) Ústav pri vykonávaní svojich úloh 

je oslobodený od daní, dávok a poplatkov.

Bezoplalné venovania poskytnuté Ústavu 
sú oslobodené od dane darovacej a sú od
počítateľnou položkou pri vyrubovaní dane 
dôchodkovej, všeobecnej a zvláštnej dane 
zárobkovej, pokiaľ nesnižujú .daňový zá
klad o viacej ako o lO°/o, najviacej však 
o 20.000 Ks.

(2) Ustanovenia ods. 1, vety druhej pla
tia aj pre podniky Ústavu, ktoré inak pod
liehajú príslušným priamym daniam podľa 
zákona o priamych daniach.

(3) Prevody nehnuteľností v prospech 
Ústavu sú oslobodené od prevodného a 
vkladného poplatku.

§ 7.
p) Majetok HSĽS, viazaný účelove na 

sociálne ciele HSĽS, stáva sa vlastníctvom 
Ústavu dňom nadobudnutia účinnosti tohto 
zákona.

(2) Minister vnútra môže majetok so
ciálnych a sociálne-zdravotných ustanoviz
ní, zaniklých alebo včlenených do Ústavu, 
prikázať celkom alebo pomerne do vlast
níctva Ústavu. Ústav ručí za pohľadávky 
tretích osôb len do výšky prevzatého ma- 

| jetku.
P) Pozemnoknižný vklad vlastníckeho 

práva vykoná sa na žiadosť HSĽS.

§ 8.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosl 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

I Dr, Tuka v. r.
Mach v. r. Sivák v. r.
Dr, Pružinský v. r. -ú za Dr*  Fritza

81. 
Zákon zo dňa 6. mája 1S42 

o zriadení Ústredia pre sociálnu starost
livosť pri Deutsche Partei,

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ 1.
P) Zriaďuje sa Ústredie pre sociálnu 

starostlivosť (v ďalšom texte ‚‚Ústredie") 
pri Deutsche Partei (v ďalšom texte DP).
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(2) Sídlom Ústredia je Bratislava.
(’) Ústredie je právnickou osobou.

§ 2.
(’] Ústredie je povolané plnif sociálne 

a sociálne-zdravotné úlohy DP, najmä
a) vykonávať sociálnu a sociálne-zdra- 

votnú starostlivosE,
b) usmerňovať po stránke vecnej, or

ganizačnej a osobnej činnosť dobrovoľných 
ustanovizni pre sociálnu a sociálne-zdra- 
votnú starostlivosť, nahliadať do ich ho
spodárenia a podľa potreby navrhnúť prí
slušnému úradu primerané opatrenia,

c) na žiadosť príslušných orgánov po
dávať posudok o sociálnych, sociálne-zdra- 
votných a verejno-zdravotných úlohách, 
ktoré patria do pôsobnosti štátnej správy.

(2) Ústredie môže zakladať odbočky.
(2) Podrobnú organizáciu Ústredia upra

ví organizačný poriadok, ktorý vydá hlav
né vedenie DP.

§ 3.
Ústredie spravuje a navonok zastupuje 

predseda, ktorého vymenúva a odvoláva 
vodca nemeckej národnej skupiny. Vyme
novanie i odvolanie predsedu treba dať sú
časne na vedomie Ministerstvu vnútra.

§4-
(') Predsedovi pri výkone funkcie je 

nápomocný poradný sbor, ktorého členov 
vymenúva a odvoláva vodca nemeckej ná
rodnej skupiny.

(2) Ministerstvo vnútra vysiela do po
radného sboru svojho zástupcu, ktorý má 
byE nemeckej národnosti.

(•) Členstva v poradnom sbore je funk
ciou čestnou; členovia majú nárok iba na 
náhradu hotových výdavkov.

§ 5.
C) Ústredie hospodári v rámci ročného 

rozpočtu, ktorý schvaľuje hlavné vedenie 
DP.

(2) Hospodárenie Ústredia podlieha do
zoru Najvyššieho účtovného kontrolného 
úradu.

§ 6.
(*)  Ústredie pri vykonávaní svojich úloh 

je oslobodené od dani, dávok a poplatkov. 
Bezoplatné venovania, poskytnuté Ústre
diu, sú oslobodené od dane darovacej a sú 
odpočítateľnou položkou pri vyrubovaní 
dane dôchodkovej, všeobecnej a zvláštnej 
dane zárobkovej, pokiaľ nesnižujú daňový 
základ o viacej ako o 10%, najviacej však 
o 20.000 Ks.

(2) Ustanovenia ods. 1 vety druhej pla
tia aj pre tie podniky DP, ktoré slúžia vý
lučne účelom Ústredia a inak podliehajú 
príslušným priamym daniam podľa zákona 
o priamych daniach.

(2) Prevody nehnuteľnosti v prospech 
Ústredia sú oslobodené od prevodného a 
vkladného poplatku.

§ 7-
(’) Minister vnútra môže majetok so

ciálnych a sociálne-zdravotných ustano
vizní zaniklých alebo včlenených do Ústre
dia prikázať celkom alebo pomerne do 
vlastníctva-Ústredia. Ústredie ručí za po
hľadávky tretích osôb len do výšky pre
vzatého majetku.

(2) Pozemnoknižný vklad vlastníckeho 
práva vykoná sa na žiadosť DP.

§ 8.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnú
tra 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. “i za min- Dr- Frilza

Tlač Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany ?. 12.
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je vydávaný podlá zákona č. 11/1940 SI. z. u jazyku slovenskom.
Predplatné na jeden rok činí v tuzemsku 150 Ks, do zahraničia 

200 Ks s výhradou prípadného zvýšenia pri nepredvídaných okolno
stiach (pri nepomerne veľkom zvýšení výrobných výdavkov alebo 
mimoriadne velkom rozsahu zákonníka) a treba ho 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 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 vyšlé čiastky predávajú sa i v knih- 
kmectvách.

Zakúpené čiastky sa nevymieňajú a neberú nazpät.
Vypovedal tfalšie odberanie zákonníka možno len písomne pred 

koncom roka pre rok Ladúci;
Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla

moval najneskoršie do štyroch týždňov po ich vydaní; ak neboly 
v 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 — Slovenský zákonník a 
Úradné noviny. Bratislava.) Platenie poštovými známkami sa neprijí
ma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradí predplatiteľ (odbera
teľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviest číslo čiastky (a nie , 
číslo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielal len

ADMINISTRÁCII 
SLOVENSKÉHO ZÁKONNÍKA 

BRATISLAVA.
Vládna budova.
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82.
Zákon zo dňa £9. mája 1842 

o povinnej zásobe štátnych pôžičiek 
a o osobitnom rezervnom fonde.

Snem Slovenskej republiky usniesol 
sa na tomto zákone:

HLAVA PRVÁ.
O povinnej zásobe štátnych pôžičiek.

DIEL PRVÝ.
Výklad niektorých pojmov.

§ L
Štátnymi pôžičkami, ktoré treba podľa 

ustanovení tohto zákona držať vo vlastnej 
zásobe (na vlastný účet), treba rozumieť 
len dlhopisy vnútorného štátneho dlhu 
emisného a neemisného alebo štátne po
kladničné poukážky. Dodávateľské po
kladničné poukážky, vydané podľa vlád
neho nariadenia č. 118/1939 SI. z. nemož
no započítať do povinnej zásoby.

§ 2.
Ak v jednotlivých ustanoveniach sa 

neurčí inak, treba rozumieť vkladmi:
a) vklady na vkladné (sporiteľničné) 

knižky (listy) a
b) vklady na pokladničné poukážky.

DIEL DRUHY.

Peňažné ústavy.
§ 3.

Účaslinné banky, ako aj tuzemské fi
liálky zahraničných účastinných bánk sú 
povinné mať vo vlastnej zásobe štátne pô-

Cena Ks 2.40.

žičky, ktorých celková hodnota činí aspoň 
22°/o úhrnného stavu vkladov.

§ 4.
Uverné družstvo každého druhu, ako-aj 

sväzy (ústredia) družstiev, ktoré prevádza
jú úverné obchody, sú povinné mať vo 
vlastnej zásobe ^štátne pôžičky, ktorých 
celková hodnota činí aspoň 22°/o úhrnného 
stavu vkladov. Ak však úhrnný stav vkla
dov úverného družstva neprevyšuje Ks 
1,000.000.—, snižuje sa výška povinnej zá
soby na 15°/o.

§ 5.
Sporiteľne, zriadené podľa zákona č. 

302/1920 Sb. z. a n., sú povinné mať vo 
vlastnej zásobe štátne pôžičky, ktorých 
celková hodnota činí aspoň 35"/o úhrnného 
stavu vkladov.

§ 6.
Slovenská hypotečná a komunálna ban

ka je povinná mať vo vlastnej zásobe štát
ne pôžičky, ktorých celková hodnota činí 
aspoň 35°/o úhrnného stavu vkladov. Do 
tohto stavu sa nezapočítava zásoba štát
nych pôžičiek nakúpených po výšku po
vinných vkladov podľa zákona č. 257/1941 
SI. z.

§ 7.

Poštová sporiteľňa je povinná mať vo 
vlastnej zásobe štátne pôžičky, ktorých 
celková hodnota činí aspoň 60% úhrnného 
stavu vkladov na vkladné knižky a 30% 
úhrnného stavu vkladov na šekových a 
bežných účtoch, nepočítajúc v to vklady 
štátu, sväzkov územnej samosprávy, pe
ňažných ústavov, verejnoprávnych sociál
ne poisťujúcich ústavov a súkromnopráv- 
nych poisťovní.
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§ 8.

(') Povinnosť podľa §§ 3 až 7 nastane 
po prvý raz podľa úhrnného stavu vkla
dov — vpočitane pripísaných úrokov — 
k 31. decembru 1941 a peňažné ústavy ju 
majú splniť najneskoršie do konca roku 
1942 tak, že prípadne chýbajúcu zásobu 
štátnych pôžičiek doplnia nákupom na po
vinnú výšku. Kým sa tak nestane, nesmie 
sa jestvujúca zásoba štátnych pôžičiek 
scudzením snížiť.

(•) V ďalších rokoch peňažné ústavy zi
stia ku koncu súvažného roku jednak stav 
vkladov — vpočitane pripísaných úrokov 
— jednak celkovú menovitú hodnotu štát
nych pôžičiek vlastnej zásoby. Ak z po
rovnania úhrnného stavu vkladov a celko
vej menovitej hodnoty vlastnej zásoby 
štátnych pôžičiek sa zisti, že táto zásoba 
nedosahovala ku koncu roku povinnú výš
ku, peňažné ústavy sú povinné ju najne
skoršie do konca nasledujúceho kalendár
neho štvrťroka — po prvý raz do 31. mar
ca 1943 — doplniť nákupom aspoň takého 
množstva štátnych pôžičiek, ktorého me
novitá hodnota — vpočitane celkovej me
novitej hodnoty jestvujúcej zásoiby štát
nych pôžičiek — dosahuje povinnú výšku.

§ 9.

Pri splnení povinností podľa. §§ 3 až 7 
vezme sa za základ pri štátnych dlhopisoch 
menovitá hodnota dlhopisov so 4½% zú- 
rokovaním, pri dlhopisoch s iným zúroko- 
vanim prepočíta sa menovitá hodnota 
úmerne k tejto úrokovej sadzbe. Pri štát
nych pokladničných poukážkach vezme sa 
za základ vždy menovitá hodnota. Pri
dlhopisoch neemisného štátneho dlhu je 
smerodajná skutočná výška pôžičkovej 
sumy.

§ 10.

Štátne pôžičky, patriace do povinnej 
zásoby, možno počas súvažného roku (§ 
8 ods. 2) bez doplnenia inými kusmi tej 
istej hodnoty (§ 9) scudziť len s povolením 
Ministerstva financií, a to len v prípade, 
ak počas súvažného roku úhrnný stav 
vkladov poklesol aspoň o lO°/o, najviac 
však o množstvo, ktorého hodnota (§ 9) 
zodpovedá pomerne ubudlým vkladom. 
Týmto ustanovením sa nevylučuje voľné 
disponovanie štátnymi pôžičkami, patria
cimi do povinnej zásoby (danie do lombar- 
du, požičanie na skladanie vádii, kaucií a 
pod.), ak to nemá za následok stratu vlast
níctva k nim.

DIEL TRETÍ.

Verejnoprávne sociálne po
isťujúce ústavy, fondy a iné 

sociálne zariadenia.
§ H.

(') Verejnoprávni nositelia dlhodobého 
poistenia sú povinní uložiť v štátnych pô
žičkách aspoň 75% voľného prírastku svoj
ho majetku trvale uložiteľného za roky 
1942 a nasledujúce. Do tejto kvóty započí
tajú sa sumy použité na splnenie povinno
stí, uložených podľa § 180 ods. 3 zákona 
č. 221/1924 Sb. z. a n., prípadne § 162 ods. 
2 zákona č. 26/1929 Sb. z. a n. v znení 
právnych predpisov tieto zákony menia
cich a doplňujúcich.

(=) Voľným prírastkom rozumie sa su
ma, o ktorú stav majetku trvale uložiteľ
ného podľa ročných účtov je ku koncu 
roku vyšší oproti stavu z počiatku toho 
istého roku.

(3) Povinnosť podľa ods. 1 treba splniť 
primeranými nákupmi v príslušnom roku. 
Splnenie tejto povinnosti treba preukázať 

1 Ministerstvu financií súčasne s predlože
ním ročných účtov na schválenie Mini
sterstvu vnútra.

(4) Celkovú hodnotu zásoby štátnych 
pôžičiek, ktorú nositelia poistenia uvedení 
v ods. 1 mali k 31. decembru 1941, mož
no v rokoch 1942 a nasledujúcich bez po
vinnosti doplnenia snížiť scudzením alebo 
splatením iba s povolením Ministerstva 
financií. Toto povolenie udelí Ministerstvo 
financií po dohode s Ministerstvom vnútra.

§ 12.

(’) Nositelia povinného nemocenského 
poistenia sú povinní za roky 1942 a na
sledujúce uložiť v štátnych pôžičkách aspoň 
4O°/o tej časti svojho pohotového majetku, 
ktorá presahuje výšku výdavkov za po
sledné tri mesiace uplynulého kalendárne
ho roku.

(2) Čo treba rozumieť pohotovým ma
jetkom, určujú smernice, ktoré vydá Mini
sterstvo vnútra po dohode s Ministerstvom 
financií.

(3) Povinnosť podľa ods. 1 treba splniť 
primeranými nákupmi v príslušnom roku. 
Splnenie tejto povinnosti treba preukázať 
Ministerstvu financií súčasne s predlože
ním ročných účtov na schválenie Minister
stvu vnútra. Ustanovenie § 11 ods. 4 platí 
obdobne.
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§ 13.

(') Všetky sociálne fondy, zriadené u 
zamestnávateľov, ktorých zamestnanci sň 
vyňatí z poistnej povinnosti, taktiež prí- 
plalkové ústavy, ako aj všetky penzijné 
fondy a iné sociálne zariadenia, na ktoré 
sa vzfahuje čl. L. zákona č. 54/1932 Sb. z. 
a n., sú povinné uložiť v štátnych pôžič
kách aspoň 70% voľného prírastku svojho 
majetku trvale uložiteľného za roky 1942 
a nasledujúce.

(') Ak je však výlučnou úlohou fondov 
a sociálnych zariadení, uvedených v ods. 
1, poskytovať podporu v prípade nemoci, 
platia pre ne obdobne ustanovenia § 12.

(3) Iné sociálne zariadenia (penzijné a 
podporné fondy), ktoré nespadajú pod 
ustanovenie ods. 1, sú povinné uložiť v 
štátnych pôžičkách z voľného prírastku 
svojho majetku trvale uložiteľného za ro
ky 1942 a nasledujúce, ak majú samostat
nú subjektivitu, 50%, inak — 25%.

(4) V prípadoch uvedených v ods. 1 až 
3 treba do prírastku majetku trvale uloží- 
leľného zahrnúť tiež všetky dary, venova
nia, prídely a pod.

(3) Voľným prírastkom rozumie sa su
ma, o ktorú stav majetku trvale uložiteľ
ného podľa ročných účtov je ku koncu ro
ku vyšší oproti stavu z počiatku toho isté
ho roku.

(°) Povinnosť podľa ods. 1 treba splniť 
v príslušnom roku. Splnenie tejto povinno
sti treba preukázať Ministerstvu financií 
súčasne s predložením ročných účtov na 
schválenie príslušnému orgánu.

(’) Celkovú hodnotu zásoby štátnych 
pôžičiek, ktorú sociálne fondy a iné sociál
ne zariadenia uvedené v ods. 1 až 3 maly 
k 31. decembru 1941, možno v rokoch 1942 
a nasledujúcich bez povinnosti doplnenia 
snížiť scudzenim alebo splatením iba s 
povolením Ministerstva financií. Toto povo
lenie udelí Ministerstvo financi! po doho
de s Ministerstvom vnútra.

DIEL ŠTVRTÝ.

Súkromnoprávne poisťovne.
§ 14.

(') Súkromnoprávne poisťovne, prevá
dzajúce na území Slovenskej republiky ži
votné poistenie, sú povinné ukladať v štát
nych pôžičkách aspoň 80% prírastku, o 
ktorý sa v rokoch 1942 a nasledujúcich 
zvýši jednak povinná výška zabezpečova- 

á k o n n i k č. 82,

čieho fondu A (§ 2 zákona č. 147.1934 Sb. 
z. a n.), zmenšená o pôžičky na poistky, 
jednak úhm štatutárnych rezerv a fondov 
(záloh) hocakého označenia, a to v oboch 
prípadoch podľa stavu vykázaného na kon
ci roku v ročnej účtovnej uzávierke. Sumy, 
ktoré sa majú podľa predchádzajúcej vety 
uložiť za kalendárny rok v štátnych pôžič
kách, snižujú sa o sumu povinných vkladov 
odvedených v kalendárnom roku do Slo
venskej hypotečnej a komunálnej banky 
podľa § 5 zákona č. 257/1941 SI. z.

(2) Súkromnoprávne poisťovne, prevá
dzajúce na území Slovenskej republiky po
istenie proti škode a úrazu, sú povinné 
ukladať v štátnych pôžičkách aspoň 60% 
prírastku, o ktorý sa v rokoch 1942 a na
sledujúcich zvýši povinná výška zabezpe
čovacieho fondu B (§ 2 zákona č. 147/1934 
Sb. z. a n.) a úhrn štatutárnych rezerv a 
fondov (záloh) hocakého označenia. Pri 
vzájomne poisťujúcich spolkoch, zriade
ných podľa oddielu E vládneho nariadenia 
č. 307/1922 Sb. z. a n., činí táto povinnosť 
aspoň 60% prírastku, o ktorý sa zvýši 
úhrn čistého majetku.

(3) Do povinnej zásoby štátnych pôži
čiek nesmú zahraničné poisťovne započí
tavať štátne pôžičky, složené ako kaucie 
podľa prípúšfacích listín.

(4) Povinnosť podľa ods. 1 a 2 nevzťa
huje sa na poisťovne, ktoré sa zaoberajú 
výlučne zaisťovacím poistením a na po
isťovne, prevádzajúce výlučne dobytčie, 
krupobitné alebo úverové poistenie.

(;) Povinnosť podľa ods. 1 a 2 netýka 
sa rezerv ani fondov (záloh), ktoré sa ne
vzťahujú na priamy tuzemský obchod, ani 
rezerv, fondov (záloh) pre poistenie krupo- 
biáné a dopravné ani rezerv pre nevybave
né škody; taktiež sa táto povinnosť netýka 
záloh na dane, štátne poplatky a verejné 
dávky, ani fondov pre kurzové rozdiely 
ako ani iných rezerv, ktoré podľa svojho 
účelu majú trvať len dočasne.

(°) Povinnosť podľa ods. 1 a 2 treba 
plniť do konca každého kalendárneho štvrť
roku primeranými nákupmi štátnych pôži
čiek. Nákupy sú primerané, ak sa na ne 
vynaložila suma, ktorá činí aspoň 25% prí
rastku za rok bezprostredne predchádzajúci.

(7) Celkovú hodnotu zásoby štátnych 
pôžičiek, ktorú siikromnoprávne poisťovne, 
podrobené povinnosti podľa ods. 1 a 2, 
maly dňa 31. decembra 1941, možno v ro
koch 1942 a nasledujúcich bez povinnosti 
doplnenia snížiť scudzenim alebo spla
tením iba s povolením Ministerstva financií, 
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ak len nejde o sniženie, odôvodnené vylú
čením zo zabezpečovacích fondov podlá § 
11 zákona č. 147/1934 Sb. z. a n. Povolenie 
udelí Ministerstvo financií po dohode s Mi
nisterstvom vnútra.

HLAVA DRUHÁ.
Osobitný rezervný fond.

§ 15.

(*)  Podniky, zásadne podrobené zvlášt
nej dani zárobkovej, okrem podnikov štátu 
a sväzkov územnej samosprávy ako aj 
podnikov uvedených v § 68 ods. 1 bodu 
III. zákona o priamych daniach, sú povin
né zriadiť osobitný rezervný fond na kry
tie možných strát vo výške 15% základ
ného kapitálu. Podniky, ktoré nemajú 
vlastného základného kapitálu (sporiteľne 
a pod.), sú povinné zriadiť osobitný re
zervný fond vo výške 20% svojho vše
obecného rezervného fondu.

(-) Základným kapitálom je pri účaslin- 
nej spoločnosti splatená účastinná istina, 
pri družstve úhrn splatených družstevných 
podielov, pri spoločnosti s obmedzeným ru
čením splatená kmeňová istina a pri ťa- 
žiarstve cena kuxov, v obidvoch posledne 
uvedených prípadoch počítajúc v to aj prí
platky, pri inom podniku vlastný kapitál 
podnikateľa, ktorý tento do podniku pri 
jeho zriadení, pripadne pri jeho rozšírení 
vložil. Pritom je nerozhodné, či základný 
kapitál sa vytvoril v hotovosti alebo prí
nosom.

§ 16.

Osobitný rezervný fond podľa § 15 ods. 
1 treba zriadiť (usnesením valného shro
maždenia, zmenou spoločenskej smluvy a 
pod.) pri schválení ročnej účtovnej uzá
vierky za obchodný rok 1941 (1940/1941). 
Ak už bola ročná účtovná uzávierka v deň 
nadobudnutia účinnosti tohto zákona 
schválená, treba osobitný rezervný fond 
zriadiť do 90 dni od nadobudnutia účinno
sti tohto zákona.

§ 17.
(’) Na dotovanie osobitného rezervného 

fondu podľa § 15 ods. 1 treba predovše
tkým použiť prípadný rezervný fond zria
dený podľa § 4 vládneho nariadenia č. 
465,1920 Sb. z. a n., ktorý treba v pôvod
ných hodnotách previesť do nového fondu.

(■) Na ďalšie dotovanie osobitného re
zervného fondu podľa § 15 ods. 1 treba 

upotrebiť pravé rezervy aspoň po výšku 
bilančnej hodnoty štátnych pôžičiek, ktoré 
má podnik v zásobe.

ľ) Ak osobitný rezervný fond podľa § 
15 ods. 1 nemožno dotovať ani podľa ods. 
1 ani podľa ods. 2, treba počínajúc obchod
ným rokom 1941 (1940/1941) prideliť oso
bitnému rezervnému fondu aspoň takú su
mu, aká sa určí na zúrokovanie (na vypla
tenie dividendy, podielov na zisku a pod.) 
základného kapitálu, a to do toho času, 
kým tento fond nedosiahne výšku určenú 
v § 15 ods. 1. Ak niet základného kapitálu, 
treba použiť na uvedený cieľ celý príra
stok všeobecného rezervného fondu.

§ 18.

í1) Tuzemské zastupiteľstvá zahranič
ných podnikov druhu, uvedeného v § 15 
ods. 1, sú povinné v čase určenom v § 16 
zriadiť osobitný rezervný fond podľa § 15 
ods. 1 vo výške 15% kapitálu určeného na 
prevádzku tuzemského obchodu (§ 211 
bod 2 zák. čl. XXXVII/1875).

(2) Počínajúc obchodným rokom 1941 
(1940/1941) tuzemské zastupiteľstvá po
užijú aspoň 40% svojho ročného čistého 
výťažku, vykázaného v osobitnej súvahe 
tuzemského zastupiteľstva, na dotovanie 
osobitného fondu do toho času, kým tento 
fond nedosiahne predpísanú výšku. Para
graf 17 ods. 2 platí obdobne.

(3) Pri zahraničných súkromnoprávnych 
poisťovniach, prevádzajúcich na území Slo
venskej republiky poisťovacie obchody, 
kaucia na zabezpečenie záväzkov voči tu
zemským poistníkom, složená podľa pripú
šťanej listiny v štátnych pôžičkách do de
pozitu Slovenskej hypotečnej a komunál
nej banky, započítava sa do povinnosti po
dľa ods. 1.

§ 19.

(') Počas platnosti tohto zákona možno 
udeliť povolenie, potrebné podľa platných 
predpisov na založenie podnikov, na ktoré 
sa vzťahuje povinnosť podľa § 15 ods. 1, 
alebo na zriadenie zastupiteľstva takých
to zahraničných podnikov len, ak zaklada
telia alebo majitelia preukážu, že pri 
založení podniku alebo zastupiteľstva bol 
zriadený osobitný rezervný fond vo výš
ke 15% splateného základného kapitálu, 
poťažne kapitálu určeného na prevádzku 
tuzemského obchodu (§ 211 bod 2 zák. č). 
XXXVII/1875). Ak by podľa osobitných 
predpisov na založenie podniku (§ 15 ods,
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1 a § 18 ods. 1) nebolo treba základného 
kapitálu, pofažne kapitálu určeného na 
prevádzku tuzemského obchodu, treba 
zriadil osobitný rezervný íond vo výške 
určenej Ministerstvom financií.

(a) Ustanovenie ods. 1 platí aj v prí
pade zvýšenia základného kapitálu (§ 15 
ods. 2), alebo kapitálu určeného na pre
vádzku tuzemského obchodu.

(a) Pre povinnosť zriadiť osobitný re
zervný fond alebo ho doplniť je nerozhod
né, či základný kapitál alebo kapitál, 
určený na prevádzku obchodu, bol vytvo
rený y hotovosti alebo prínosom.

§ 20.

Verejnú obchodnú spoločnosť alebo ko- 
manditnú spoločnosť s vymieneným majet
kovým vkladom spoločníkov vyše Ks 
50.000.— rozhodným pre vyrubenie po
platku zo spoločenskej smluvy možno po 
čas platnosti tohto zákona zapísať do fi
remného registra len, ak preukáže, že zria
dila viazaný rezervný fond na krytie1 mož
ných strát vo výške 15% tohto vkladu.

§ 21.

(') Povinnosti zriadiť osobitný rezerv
ný fond podľa § 15 ods. 1 a § 19 ods. 1 nie 
sú podrobené potravné družstvá, ktoré 
svoju činnosť obmedzujú len na svojich 
členov.

(a) Povinnosť uvedená .v ods. 1 nenastá
va, ak podielová istina podľa stavu k 31. 
decembru 1941 neprevyšuje pri úvernom 
družstve Ks 20.000.— a pri inom družstve 
Ks 50.000.—. Ak v budúcich rokoch u uve
dených družstiev presiahne podielová isti
na Ks 20.000.— poťažne Ks 50.000.—, prí
slušné družstvá sú povinné zriadiť osobit
ný rezervný fond (§ 15 ods. 1 a § 19 ods. 
1) do 90 dní po schválení ročnej účtovnej 
uzávierky za obchodný rok, ku koncu 
ktorého podielová istina prevýšila Ks 
20.000.— poťažne Ks 50.000.—,

§ 22.

(') Osobitný rezervný fond nesmie sa 
upotrebiť v podniku, ale musí sa uložiť v 
štátnych pôžičkách (§ 1) a odovzdať do 
viazaného depozitu Slovenskej hypotečnej 
a komunálnej banky.

(2) Ak osobitný rezervný fond dosiahol 
už predpísanú výšku, môže podnik z de
pozitu Slovenskej hypotečnej a komunál
nej banky disponovať na skladanie záruk 

(vádií a kaucií) voči štátu za seba najviac 
Inak môže depozit uvoľniť čiastočne 

alebo celkom len Ministerstvo financií. 
Povolenia tohto ministerstva netreba na 
vybranie sročných úrokov z uschovaných 
štátnych pôžičiek, ani na výmenu sloso- 
vaných alebo splatených štátnych pôžičiek 
za iné štátne pôžičky.

(') Kurzová hodnota štátnych pôžičiek 
uložených podľa ods. 1 musí sa rovnať v 
deň složenia výške osobitného rezervného 
fondu. Uschované štátne pôžičky treba 
vykazovať v súvahe touto kurzovou hod
notou a neskoršia zmena v kurzovej hod
note nezaväzuje podnik k doplneniu de
pozitu, ani ho neoprávňuje k použitiu pre
bytku v podniku. Slosované pripadne 
splatené štátne pôžičky treba nahradiť 
inými štátnymi pôžičkami rovnako hodnot
nými.

(') Osobitný rezervný fond treba v sú
vahe podniku vykazovať osobitne.

(Ď) Osobitný rezervný fond smie sa po
užiť len na úhradu obchodných strát, a to 
po vyčerpaní všetkých ostatných rezerv
ných fondov a pravých rezerv podniku.

§ 23.

(’) Komposesoráty a urbariály so zá
kladom dane dôchodkovej nad Ks 70.000.— 
sú povinné zriadiť si osobitný rezervný 
fond. Tento fond slúži na prípadné zaokryť 
tie tiarch a trov, ktoré by sa musely uhra
diť vyrubením príspevkov preto, že ich nie 
je možné uhradiť z bežného výnosu spoloč
ného majetku.

(-) Osobitnému rezervnému fondu (ods. 
1) treba do konca každého roku prideliť 
z výnosu spoločného majetku sumu, rov
najúcu sa 20% základu dôchodkovej dane, 
vyrubenej na ten-ktorý daňový rok, za
okrúhlenej na Ks 1000.— dolu, kým oso
bitný rezervný fond nedos: ihne výšky, 
rovnajúcej sa 15% hodnoty substrátu, sta
novenej na podklade základu dôchodkovej 
dane pri 4% kapitalizovani.

(:,) Povinnosť podľa ods. 2 sa začína 
počnúc hospodárskym rokom 1942 na pod
klade základu dôchodkovej dane vyrube
nej na rok 1942, poťažne počínajúc rokom, 
v ktorom sa dosiahne základu dane dô
chodkovej Ks 70.000.—. Výška osobitného 
rezervného fondu podľa ods. 2 sa ustáli 
na podklade základu dôchodkovej dane, 
vyrubenej na rok 1942, poťažne na rok, 
v ktorom sa dosiahne základu dôchodko
vej dane Ks 70.000.—. Po piatich rokoch sa
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§ 28.

(’) Požičiavať štátne pôžičky (§ 1) na 
plnenie povinností uložených týmto záko
nom sa zakazuje.

(2) Ak pri založení účastinnej spoločno
sti, spoločnosti s obmedzeným ručením, 
poťažne pri zvýšení účastinnej alebo kme
ňovej istiny nebol viazaný rezervný fond 
podľa § 4 vládneho nariadenia č. 465/1920 
Sb. z. a n. obstaraný z vlastných prostried
kov, ale vypožičanými štátnymi pôžič
kami (§ 1), zodpovedné orgány uvedených 
spoločnosti sú povinné do 31. decembra 
1942 vypožičané štátne pôžičky (§ 1) za
meniť na štátne pôžičky, zaobstarané 
z vlastných prostriedkov.

§ 29.

Vláda sa splnomocňuje, aby kvóty ur
čené týmto zákonom podľa potreby na- 

I riadením snížila, prípadne ďalšie ukladanie 
prostriedkov do štátnych pôžičiek úplne 
alebo čiastočne zastavila.

HLAVA ŠTVRTA, 
Dozor.

§ 30.

C) Dozor nad plnením povinností tým
to zákonom uložených vykonáva Minister
stvo financií.

(2) V peňažných ústavoch, uvedených 
v §§ 3 až 5, bezprostredne dozerajú na 
plnenie povinností uložených týmto záko
nom orgány, vykonávajúce povinnú re
víziu.

§ 31.

C) Korporácie, ústavy, fondy a zariade
nia, uvedené v §§ 3 až 7 a §§ 11 až 14, 
sú povinné Ministerstvu financií predkla
dať ročné účtovné uzávierky, výročné 
účty, ako aj výkazy a výpočty o plnení po
vinnosti týmto zákonom uložených a pre
ukázať, že týmto zákonom uložené im po
vinnosti riadne splnily. Sú tiež povinné 
podávať Ministerstvu financií vysvetlivky 

I na preskúmanie výkazov a výpočtov a pri- 
I pustiť nahliadnutie do svojich knih a do- 
I kladov, nakoľko to zistenie správností 

týchto výkazov, výpočtov a vysvetliviek 
k nim vyžaduje. Subjekty uvedené v §§ 
15, 18 až 20 a v § 23 sú povinné predlo
žiť doklady, výkazy a výpočty len na po
žiadanie Ministerstva financií.

vstali definitívna výška osobitného rezerv- i 
rého fondu na podklade päťročného prie- I 
meru základu dôchodkovej dane. I

(') Osobitný rezervný fond treba uložiť 
v štátnych pôžičkách (§ 1), pričom za zá
klad sa vezme menovitá hodnota dlho
pisov so 4',2°'» zúrokovaním; pri dlhopisoch 
s iným zúrokovaním prepočíta sa meno
vitá hodnota úmerne k tejto úrokovej 
sadzbe. Štátne pôžičky treba uložiť do de
pozitu Slovenskej hypotečnej a komu
nálnej banky. Ináč piati § 22 ods. 2.

(') Osobitný rezervný fond možno po
užiť len s povolením Ministerstva financií 
na úhradu polovice tých výdavkov, ktoré 
by sa musely zaokryť vyrubením príspev
kov, a to len vtedy, ak tieto príspevky pre
sahujú úhrn spoločných úžitkov, rozdele
ných medzi podielnikov v posledných pia
tich rokoch po započítaní prípadných prí
spevkov v tomto období vyrubených.

§ 24

Subjekty, ktoré sú povinné podlá usta
novení tejto hlavy zriadiť osobitný rezerv
ný fond, môžu vlastnú svoju zásobu štát
nych pôžičiek, jestvujúcu v deň nadobud
nutia účinnosti tohto zákona, scudzením 
snížiť len o toľko, o koľko prevyšuje vlast
ná zásoba potrebu na zriadenie osobitného 
rezervného fondu.

HLAVA TRETIA.
Všeobecné ustanovenia.

§ 25.

Pri splnení povinnosti podľa ustanove
ní hlavy prvej, dielu tretieho až piateho 
je smerodajná nadobúdacia hodnota štát
nych pôžičiek.

§ 26.

Úrokový výnos osobitných rezervných 
fondov, zriadených podľa ustanovení hlavy 
druhej, je pre ich majiteľov voľný.

§ 27.

Žiadosti o povolenie zmeny stanov ale
bo spoločenskej smluvy, potrebnej podľa 
§ 17, nepodliehajú nijakým kolkovým po
platkom. Povolenie zmeny je oslobodené 
od dávky za úradné výkony (zák. č. 340/ 
1940 SI. z.).
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(“) Ministerstvo financií môže určiť 1 
vzor výkazov a výpočtov podľa ods. 1, ako 
aj čas ich predkladania. Cieľom zaistenia 
riadneho plnenia povinností, uložených 
týmto zákonom, Ministerstvo financií vydá 
pre jednotlivé kategórie povinných subjek
tov osobitné smernice. Ak niektorá kate
gória povinných subjektov podlieha už po
dľa osobitných predpisov dozoru štátnej 

•správy, Ministerstvo financií určí vzor vý
kazov a výpočtov, pofažne vydá smer
nice po dohode s príslušným štátnym do
zorným úradom.

§ 32.

(*)  Peňažné ústavy uvedené v §§ 3 až 5 
predkladajú výkazy, výpočty a pod. (§ 31 
ods. 1) príslušným revíznym orgánom (§ 
30 ods. 2), ktoré sú povinné tieto preskú
mať a podľa smerníc a vzorov vydaných 
Ministerstvom financií predkladať tomuto 
úhrnné výkazy o tom, či peňažné ústavy, 
ich revízii podrobené, splnily povinnosti 
uložené týmto zákonom.

(=) Revízne orgány sú povinné oznamo
vať zistené prípady porušenia povinnosti 
uložených týmto zákonom Ministerstvu fi
nancií.

§ 33.

Úrady, verejné korporácie a ustanoviz
ne sú povinné všemožne podporovať Mi
nisterstvo financií pri výkone dozoru nad 
plnením povinnosti podľa tohto zákona a 
podávať mu bezplatne k tomu potrebné 
oznámenia.

§ 34.

Ministerstvo financií cieľom vykonáva
nia dozoru nad plnením povinností podľa 
§§ 20 a 23 môže nazrieť do vyrubovacích 
spisov.

HLAVA PIATA.
Trestné, prechodné a záverečné 

ustanovenia.'
§ 35.

C) Kto ako člen zodpovedného orgánu 
ústavu, podniku, fondu, sociálnej ustano
vizne a pod. úmyselne alebo zanedbáva
ním zákonom určenej povinnosti zapríčiní, 
že ,

á k o n n í k č. 82. 5ľ3

1 a) nebude udržiavaná vlastná zásoba 
štátnych pôžičiek v povinnej výške, hoc: 
to bolo Ministerstvom financií alebo re
víznym orgánom (§ 30 ods. 2) písomne vy
tknuté a ak táto závada nebude odstráne
ná v určenej lehote,

b) nebude zriadený pripadne doplňo
vaný osobitný rezervný fond, hoci to bolo 
Ministerstvom financií alebo revíznym or
gánom (§ 30 ods. 2) písomne vytknuté a 
ak táto závada nebude odstránená v urče
nej lehote,

c) sa poruší zákaz, uvedený v § 28 ods. 
1, alebo sa nezamenia vypožičané štátne 
pôžičky za štátne pôžičky zaobstarané 
z vlastných prostriedkov,

d) nebude včas a riadne splnená povin
nosf ohľadom ročných účtov (účtovných 
uzávierok), výkazov a výpočtov a vysvet
liviek k nim, predpísaných týmto zákonom 
alebo Ministerstvom financií (§§ 31 a 32), 
alebo sa v týchto výkazoch, výpočtoch a 
vysvetlivkách k nim v podstatných úda
joch niečo nesprávneho uvedie alebo za
mlčí,

e) bezdôvodne sa nepripusti nazretie do 
obchodných (účtovných) kníh a dokladov, 

spácha, ak nejde o čin prísnejšie trestný, 
priestupok, ktorý tresce okresný (štátny 
policajný) úrad zatvorením do šiestich me
siacov, alebo peňažným trestom do Ks 
100.000.—. Za nevymožiteľný peňažný 
trest treba uložif náhradný trest zatvore
nia do šiestich mesiacov.

(2) Priestupky podľa ods. 1 sa stíha
jú len na návrh Ministerstva financií.

(3) Presunúť platenie peňažných tre
stov uložených podľa ods. 1 na ústav, 
podnik, fond, sociálnu ustanovizeň a pod., 
v ktorom sa potrestaný vinník priestupku 
dopustil, sa zakazuje. Dohovory tomuto 
odporujúce sú neplatné.

§ 36.

Verejnoprávne sociálne poisťujúce 
ústavy, fondy a iné sociálne ustanovizne, 
ako aj súkromnoprávne poisťovne, ktoré 
za rok 1941 nesplnily povinnosť, uloženú im 
v §§ 14 až 17 zákona č. 77'1938 Sb. z. a n., 
sú povinné splniť túto povinnosť najne
skoršie do 30 dní po schválení ročných 
účtov za rok 1941 príslušným orgánom.
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§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho
spodárstva v dohode s ministrom školstva 
a národnej osvety.

Dr. Tuka v. r.
Dr. Medrický v. r. Sivák v. r.

í 84.
Zákon

zo dňa 19. mája 1942
I o zvýšení existenčného minima 

v exekučnom pokračovaní.
Snem Slovenskej republiky usniesol 

sa na tomto zákone:

Článok 1.
Ustanovenia §§ 1 a 2 zákona č. 314/ 

1920 Sb. z. a n. sa menia takto:

§ 1.
(') Zo služobných platov osôb zamest

naných v službách verejných i súkrom
ných akéhokoľvek druhu (služobné platy, 
týždňové, denné mzdy atď.) možno exe
kúciou zabaviť, zaistiť, dobrovoľne dať do 
zálohu alebo postúpiť najviac jednu tretinu, 
ale dlžníkovi má z týchto platov ostať voľ
ných Ks 9000 ročne.

(s) Pre pohľadávku, ktorá patrí verite
ľovi podľa zákona ako výživné, možno 
exekúciou zabaviť, zaistiť, dobrovoľne dať 

1 do zálohu alebo postúpiť najviac dve tre- 
1 tiny platu (mzdy) zamestnanca, pričom má 

ostať voľných Ks 4500 ročne.
(“) Existenčné minimum dlžníka (ods. 1 

a 2) zvyšuje sa o Ks 1200 ročne za manžel
ku a za každé dieťa, ktoré dlžník podľa zá
kona vyživuje. Týmto nie sú dotknuté 
ustanovenia platné pre verejných zamest
nancov.

§ 2.

(') Z výslužného (provízie a pod.), odbyt
ného a zaopatrovacích platov vdov, dru
žiek a sirôt (chovancov) možno exekúciou 
zabaviť, zaistiť, dobrovoľne dať do zálohu 
alebo postúpiť najviac jednu tretinu, ale 
dlžníkovi má ostať voľných Ks 6000 ročne.

(2) Pre pohľadávku, ktorá patrí veri
teľovi podľa zákona ako výživné, možno 
exekúciou zabaviť, zaistiť, dobrovoľne dať 
do zálohu alebo postúpiť najviac dve tre-

§ 37.

Zrušuje sa § 4 vládneho nariadenia č. 
465 1920 Sb. z. a n. a zákon č. 77 1938 
Sb. z. a n.

§ 38.

Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 
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. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.

Stano v. r.

83.
Vládne nariadenie zo dňa 22. mája 1942, 

ktorým sa vyhlasuje vysvedčenie na od
chod Odbornej školy pre ženské povola
nia v Prievidzi za náhradný preukaz spô

sobilosti.
Vláda Slovenskej republiky podlá § 19 

ods. 3 zákona č. 259 1924 Sb. z. a n. na
riaďuje:

§ I-

(') Vysvedčenie na odchod, vydané 
Odbornou školou pre ženské povolania 
v Prievidzi, nahradzuje preukaz riadneho 
dokončenia učebného pomeru (tovarišský 
list, poprípade skúšku tovarišskú), keď 
ženy ohlasujú živnosť krajčírsku obme
dzenú na šitie šiat ženských a detských.

(:) Vysvedčenie na odchod podlá ods.
1 sa opatrí touto doložkou:

„Toto vysvedčenie nahradzuje podlá 
§ 19 ods. 3 zákona č. 259/1924 Sb. z. a n. 
a vládneho nariadenia č. 83/1942 SI. z. 
preukaz riadneho dokončenia učebného 
pomeru (tovarišský list, poprípade skúšku 
tovarišskú), ked ženy ohlasujú živnosť 
krajčírsku obmedzenú na šitie šiat žen
ských a detských."

§ 2.

Ustanovenia § 1 sa vzťahujú aj na vy
svedčenia Odbornej školy pre ženské po
volania v Prievidzi, vydané pred nadobud
nutím účinností tohto nariadenia.
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tíny výslužného (provízie) alebo zaopatro
vacích platov, ale dlžníkovi má ostaf voľ
ných Ks 3000 ročne.

(“) Ustanovenia § 1 ods. 3 platia prime
rane aj v prípadoch podľa tohto paragrafu.

Článok II.

Ustanovenie § 51 ods. 1 bodu 14 zák. 
čl. LX/1881 v znení § 2 zák. čl. XLI/1908 
sa mení takto:

Na prevádzanie živnosti potrebné ná-. 
stroje, prostriedky, prístroje a dobytok 
živnostníkov, remeselníkov, robotníkov, 
nádenníkov a vôbec všetkých, ktorí sa ži
via ručnou prácou, a v hodnote Ks 2000 i 
zásoba výrobného materiálu živnostníkov 
a remeselníkov.

Článok III.

Ustanovenie § 64a) zák. čl. LX/1881 
v znení čl. I. zákona č. 66/1925 Sb. z. a n. 
sa mení takto:

(■) Výmenky, ak sú nevyhnutne po
trebné pre dlžníka alebo členov jeho ro
diny, žijúcich s ním v spoločnej domácno
sti, možno exekúciou zabaviť alebo zaistiť 
len tak, že dlžníkovi majú ostať voľné 
úhrnné požitky v peniazoch a v naturál
nych dávkach, v tom aj byt, v úhrnnej hod
note Ks 6000 ročne.

(2) Pre pohľadávku, ktorá patrí verite
ľovi podľa zákona ako výživné alebo pre 
dane a iné verejné dávky, ktoré sú vy
merané z výmenku a nie sú staršie ako tri 
roky, počítajúc od ich splatnosti, možno 
viesť exekúciu alebo zaisťovací úkon len 
tak, aby dlžníkovi ostaly voľné úhrnné po
žitky (ods. 1) v hodnote Ks 3000 ročne.

(2) Ak je exekúcia na výmenky podľa 
ods. 1 a 2 prípustná, majú sa dlžníkovi po
nechať obytné miestnosti, ktoré sú nevy
hnutne potrebné pre neho a pre členov je
ho rodiny, žijúcich s ním v spoločnej do
mácnosti.

(4) Existenčné minimum dlžníka (ods. 1 
a 2) zvyšuje sa o Ks 1200 ročne za man
želku a za každé dieťa, ktoré dlžník po
dľa zákona vyživuje.

Článok IV.

Ustanovenia čl. VI. § 42 zákona č. 23/ 
1928 Sb. z. a n. sa menia takto:

(') Len nakoľko ročný dôchodok presa
huje Ks 6000, sú exekúcii podrobené:

á k o n n i k č. 84,

1. výživné a výslužné poskytované zo 
základín alebo ústavmi, ktoré sú zriadené 
na podporu, nakolko toto výživné a vý
služné nie je vyňaté z exekúcie podlá § 
41 č. 1;

2. výživné a dôchodky, ktoré sa vy
plácajú dlžníkovi z poisťovacích smlúv, 
ako aj pohľadávky výživného zo zákona, 
ak je dlžník neschopný zárobku a nútený 
žiť z tohto výživného alebo z týchto dô
chodkov;

3. peňažné dôchodky, ktoré sa vyplá
cajú pre poškodenie na tele.

(* ’) Ak dlžníkovi patrí niekoľko náro
kov, uvedených v ods. 1, bodoch 1 až 3, 
exekúcia je na ne prípustná, ale dlžníkovi 
sa má ponechať dôchodok Ks 6000 ročne.

Článok V.

(') V exekúciách, vykonaných pred 
účinnosťou tohto zákona, exekučný súd 
(úrad) na návrh dlžníka alebo veriteľa 
rozhodne primerane ustanoveniam tohto 
zákona. Poddlžnik môže veriteľovi plniť 
s oslobodzujúcim účinkom podľa doteraj
šieho právneho stavu do toho času, kým 
sa mu nedoručí nové rozhodnutie, vydané 
na základe tohto zákona.

(2) Právne úkony o daní do zálohu ale
bo o postúpení príjmov, uskutočnené pred 
nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa 
posudzujú podľa tohto zákona. Poddlžnik 
môže veriteľovi plniť s oslobodzujúcim 
účinkom podľa doterajšieho právneho sta
vu, kým sa mu nedoručí písomný prejav 
dlžníka alebo veriteľa o tom, že si žiada, 
aby bolo plnené podľa tohto zákona, alebo 
kým sa mu nedoručí vykonateľné súdne 
rozhodnutie o výške platieb podľa tohto 
zákona.

(’) Ak prevážne záujmy veriteľa to vy
žadujú, súd na návrh veriteľa po ústnom 
alebo písomnom vyjadrení dlžníka môže 
povoliť platby podľa doterajších ustano
vení.

(') Opravný prostriedok proti rozhod
nutiam súdov (úradov), vyneseným podľa 
ods. 1 až 3, nie je prípustný.

(’) Trovy pokračovania, v ktorom sa 
upraví prechod z doterajšieho právneho 
stavu do stavu podľa tohto zákona, znáša 
každá strana sama, vyjmúc, že ich spôso
bil odporca nepravdivými alebo neodô
vodnenými údajmi.
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Článok VI.

Tento zákon platí na čas brannej po
hotovosti štátu a nadobúda účinnosť dňom 
vyhlásenia; 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.

85.
Vyhláška ministra financií zo dňa 11. mája 1942 

o dočasnom zrušení cla na kyselinu sírovú 
(nedýmavú).

(') Podlá § 2 vládneho nariadenia č. 
157 1939 SI. z. po dohode s Ministerstvom 
hospodárstva zrušujem clo na kyselinu sí
rovú (nedýmavú) sadz. pol. 598,cl do množ
stva 6000 (šesťtisíc) ton a na čas do 31. de
cembra 1942.

p) Kontrolou dovezeného množstva po
verujem colný úrad Zilina.

(’) Vyhláška nadobúda účinnosť dňom 
vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

86.
Vyhláška ministra financií zo dňa 22. mája 1942, 

ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej 
národnej banky v Bratislave o úprave to
varového platobného styku medzi Sloven
skou republikou a Maďarským kráľov- 

stvom.
Podľa § 4 Ivládneho 'nariadenia č. 

179/1931 Sb. z. a n., ktorým sa vykonáva 
ustanovenie bodu 2, § 2 zákona č. 7/1924 
Sb. z. a n. a podlá § 1 vládneho nariade
nia č. 3 1939 SI. z. vyhlasujem opatrenie 
Slovenskej národnej banky v Bratislave 
č. 36.

Dr. Pružinský v. r.

i Opatrenie
I Slovenskej národnej banky
j (č. 36)i zc dňa 13. mája 1942
' o úprave tovarového platobného styku 
i medzi Slovenskou republikou a Maďar

ským kráľovstvom.
§ 1.

(') Vzájomné platby z tovarového sty
ku medzi Slovenskou republikou a Maďar
ským kráľovstvom prevádzajú sa podľa 
dohody, uzavretej dňa 4. novembra 1939 
medzi Slovenskou národnou bankou a Ma
ďarskou národnou bankou.

(■) Slovenské a maďarské tovary, ktoré 
tvoria predmet vzájomnej výmeny, uvá
dzajú sa v soznamoch A/l, A/2 (skupina 
DREDOMA), B/l, B/2 (smiešaná priemy
selná skupina) a C (skupina RÍMA) me
dzištátnej dohody o úprave vzájomnej vý
meny tovarov medzi Slovenskou republi
kou a Maďarským kráľovstvom.

(“) Do týchto soznamov možno nahliad
nuť v úradných hodinách u Slovenskej ná
rodnej banky v Bratislave v miestnostiach 
povoľovacieho oddelenia devízového od
boru.

§ 2.
(*)  Protihodnoty slovenských a maďar

ských tovarov, uvedených v prílohe A/l 
a Ä/2 medzištátnej dohody, vyrovnávajú sa 
cez „Maďarský kompenzačný účet DRE
DOMA". Účet je bezúročný a vedie ho v 
Ks Sedliacka banka v Bratislave.

(-) Protihodnoty maďarských tovarov, 
uvedených v prílohe C medzištátnej doho
dy, vyrovnávajú sa cez „Maďarský kom
penzačný účet RÍMA“. Účet je bezúročný 
a vedie ho v Ks Bratislavská I. sporivá 
banka v Bratislave.

f1) Protihodnoty všetkých ostatných 
slovenských a maďarských tovarov vy
rovnávajú sa cez účet „Maďarský tovaro
vý styk“. Účet je bezúročný a vedie ho v 
Ks Bratislavská I. sporivá banka v Brati
slave.

(‘) Zo slovenských korún, složených na 
účet „Maďarský tovarový styk", vyplácajú 
sa preukázané pohľadávky slovenských 
vývozcov do Maďarského kráľovstva v ča
sovom poradí složenej protihodnoty v 
pengô na maďarskej strane.

§ 3.
(') Slovenskí vývozci tovarov, vyrov

návaných cez účet „Maďarský tovarový
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styk", môžu ujednať cenu a tovar faktú- 
rovať len v Ks.

(-) Slovenskí dovozci tovarov, vyrov
návaných cez účet „Maďarský tovarový 
styk" a cez „Maďarský kompenzačný účet 
RÍMA", môžu sjednávať uzávierky na do
voz tovaru z Maďarského kráľovstva a 
prijímať faktúry vystavené len v Ks.

(“) Vo výnimočných prípadoch na odô
vodnenú žiadosť môže dať Slovenská ná
rodná banka súhlas na faktúrovanie a pri
jímanie faktúr vystavených v Pgô aj v prí
padoch uvedených v odseku 1 a 2.

- P) Záväzky, ktoré vyplývajú z uzávie
rok sjednaných pred 12. marcom 1941 v 
Pgô, treba pri platbe prepočítať starým 
kurzom, t. j. podľa záznamu Ks v Buda
pešti pred 12. marcom 1941.

§ 4.
(') Slovenskí dovozci tovarov, dováža

ných a vyrovnávaných v rámci skupiny 
DREDOMA, sú povinní do týždňa dať 
uzavreté kontrakty vidovať firme DRE
DOMA, ktorá ich vezme do záznamu.

(2) Firma DREDOMA smie schvaľovať 
kontrakty na dodávky dreva do Maďar
ského kráľovstva len primerane k náku
pom maďarských tovarov vedených v evi
dencii podľa odseku 1, a to v takom roz
sahu, ako to pripúšťajú pokyny Sloven
skej národnej banky, vydané na základe 
medzištátnej dohady.

§ 5.

(') Platby medzi Slovenskou republi
kou a Maďarským kráľovstvom, vyplýva
júce z tovarových dodávok uskutočnených 
pred 15. marcom 1939, budú sa vyrovná
vať cez účet „Maďarský tovarový styk“ 
u Bratislavskej I. sporivej banky v Brati
slave.

(2) Všetky záväzky a požiadavky z to
varového styku, ktoré majú z času pred 
10. novembrom 1938, prípadne pred 15. 
marcom 1939, ha jednej strane takí dlžníci 
a veritelia, ktorí dňa 10. novembra 1938 
poťažne 15. marca 1939 bývali na horno- 
zemskom a podkarpatskom území a ostali 
bývať na území Maďarského kráľovstva, 
na druhej strane takí dlžníci a veritelia, 
ktorí bývajú na území Slovenskej republi
ky, vyrovnávajú sa cez Sberný účet Ma
ďarskej národnej banky u Slovenskej ná
rodnej banky v smysle § 2 opatrenia Slo
venskej národnej banky č: 32 zo dňa 30. 
júla 1941, uverejneného vyhláškou mini
stra financií č. 177/1941 SI. z.

§ 6.

(') Záväzok slovenského dlžníka voči 
madľarskému veriteľovi zaniká len vtedy, 
keď maďarský veriteľ dosial vyplatenú v 
Pgô plnú sumu svojej požiadavky, ak znela 
na Pgô a jej protihodnotu v Pgô, ak znela 
na Ks.

(:) Záväzok maďarského dlžníka voči 
slovenskému veriteľovi zaniká len vtedy, 
keď slovenský veriteľ dostal vyplatenú v 
Ks plnú sumu svojej požiadavky, ak znela 
na Ks a jej protihodnotu v Ks, ak znela 
na Pgô.

§ 7.

(') Na prepočítanie Ks na Pgô a Pgô na 
Ks v smiešanej priemyselnej skupine po
užije sa úradný záznam v Ks v Budapešti 
s pripočítaním platného príplatku.

p) V smysle vyhlášky ministra hospo
dárstva č. 46/1942 Dr. nov. slovenský do
vozca, ktorý doviezol tovar z Maďarského 
kráľovstva y rámci smiešanej priemysel
nej skupiny má nárok na vyplatenie vy
rovnávacieho príplatku z „Osobitného ma
ďarského vyrovnávacieho fondu“ vo výš
ke 17% z faktúrovanej a skutočne zapla
tenej hodnoty dovezeného tovaru, ak to
var vyclel po 30. novembri 1941 a zapla
til ho najneskoršie do 30 dní od jeho vy
členia. Na tento účel vyberá Ministerstvo 
hospodárstva 17% príspevok od sloven
ských vývozcov pri udeľovaní vývozných 
povolení v rámci smiešanej priemyselnej 
skupiny.

P) Na prepočítanie Ks na Pgô a Pgô 
na Ks v skupine DREDOMA a RÍMA pla
tia osobitné kurzy, kontrolované Sloven
skou národnou bankou.

§ 8.

V smysle vládneho nariadenia č. 48/ 
1939 SI. z., pofažne vyhlášky ministra fi
nancií č. 251/1939 SI. z., slovenskí vývozca 
sú povinní postupovať niektorej z tuzem
ských devízové oprávnených bánk svoje 
pohľadávky, vznikajúce pri vývoze tova
rov do Maďarského kráľovstva.

§ 9.

Na krytie manipulačných trov Sloven
skej národnej banky a prevádzajúcich 
bánk l^ude sa vyberať zo súm skladaných 
na účty uvedené v § 2 a zo súm z nich vy
plácaných odmena vo výške 3°/„n, najmenej 
Ks 5.— z položky, okrem poštovného a 
skutočných výdavkov.
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§ 3.
Každá stredná škola, učiteľská akadé

mia, ústav pre učiteľky domácich náuk a 
ústav pre vzdelávanie učiteliek detských 
opatrovní je povinná vyplniť v § 2 pod 
pism. a) a b) uvedené štatistické výkazy a 
zaslať ich najneskôr do 1. septembra kaž
dého roku spolu s tlačenou výročnou zprá
vou Štátnemu štatistickému úradu v Bra
tislave.

Dr. Tuka v. r.

88.
| Zákon

zo dňa 28. mája 1942,
i ktorým sa určuje deň nadobudnutia úč:n- 
! nosti zákona o všeobecných colných sadz- 
I bách a pozmeňujú niektoré jeho ustano

venia.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

Cl. L
Zákon č. 258 1941 SI. z. o všeobecných 

colných sadzbách nadobúda účinnosť dňom 
1. júna 1942.

Cl. II.

Ustanovenie § 6 ods. 1 zákona č. 258'
1941 SI. z. sa pozmeňuje a znie:

,,(*)  Zrušujú sa všetky ustanovenia práv
nych predpisov upravujúcich colné sadz
by, nakoľko odporujú tomuto zákonu. Zru
šujú sa najmä dosiaľ platné ustanovenia 
zákona č. 349/1921 Sb. z. a n., zákon č. 
109/1926 Sb. z. a n., vládne nariadenie č. 
96/1933 Sb. z. a n., ako aj vládne nariade
nia č. 115/1939, 157/1939, 293/1939 a č. 
79/1940 SI. z."

Cl. III.

Tento zákon piati a nadobúda účinncsť 
dňom 1. júna 1942; vykoná ho minister fi
nancií 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.
Dr. Fritz v. r. Stano v. r.

§ 10.

Týmto opatrením sa zrušujú opatrenia 
Slovenskej národnej banky v Bratislave č. 
12, uverejnené vyhláškou ministra financií 
č. 284 1939 SI. z. a č. 26, uverejnené vy
hláškou ministra financií č. 51 1941 SI. z.

§ 11.

Toto opatrenie platí odo dňa uverej
nenia.

SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA 
V BRATISLAVE.

Guvernér: Riadite!:
Dr. Karvaš v. r. Ing. Pázmán v. r

87.
Vyhláška predsedu vlády zo dna 26. mája 1942 

o školských štatistických tlačivách.
Podlá § 4 zákona č. 330 1940 SI. z. vy

hlasujem:

§ 1.

Zrušuje sa platnosť výročného štatis
tického výkazu „Sť‘ č. S. 8045 pre stred
né školy, učiteľské ústavy, ústavy pre uči
teľky domácich náuk a pre učiteľky škôl 
materských.

§ 2.

(l) Správam škôl a ústavov uvedených 
v § 1 sa nariaďuje, aby, počnúc školským 
rokom 1941—1942, používaly pre štatistic
ké účely tieto tlačivá:

a) ročný štatistický výkaz ‚‚S-k" stred
ných škôl, učiteľských akadémií, ústavov 
pre učiteľky domácich náuk a ústavov pre 
vzdelávanie učiteliek detských opatrovní 
č. 8045,

b) ročný štatistický výkaz ‚‚S-ž“ stred
ných škôl, učiteľských akadémii, ústavov 
pre učiteľky domácich náuk a ústavov pre 
vzdelávanie učiteliek detských opatrovní 
č. 8045.

(ľ ) Tlačivá uvedené v ods. 1 vydá 
Štátne nakladateľstvo a dodá jednotlivým 
školám a ústavom zadarmo.

Tlai Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany č. IZ.
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89.
Zákonzo dňa 28. mája 1942

o výmaze zaniklých firiem z firemného 
registra z úradnej moci.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ 1.

(') Osoby, ktoré sú povinné firemným 
súdom oznamoval údaje pre zápis do fi
remného registra, majú každého piateho 
roku do konca júna, po prvý raz roku 1945, 
príslušnému firemnému súdu oznámif, či 
zápisy vo firemnom registri shodujú sa so 
skutočným stavom.

(J) Ustanovením ods. 1 nie sú dotknuté 
iné predpisy o povinnom oznamovaní úda
jov pre zápis vo firemnom registri.

§ 2.

(') Ak sa firemný súd dozvie, že niekto
rá firma, zapísaná vo firemnom registri, v 
skutočnosti zanikla a podanie oznámenia 
firemnému registru o zániku firmy nemož
no vynútil uložením pokuty podľa § 21 
zák. čl. XXXVII/1875, alebo ak oznámenie 
podľa § 1 ods. 1 nedôjde do 30 dní ani po 
písomnej výzve firemného súdu, vydanej 
po bezvýslednom uplynutí lehoty uvedenej 
v § 1 ods. 1, nariadi pokračovanie o výmaz 
takejto firmy z firemného registra z úrad
nej moci, a to aj bez prevedenia likvidač
ného pokračovania.

('■) Ustanovenie ods. 1 treba použil 
i na tuzemské filiálky (zastupiteľstvá) cu
dzozemských obchodných spoločnosti.

(3) U peňažných ústavov a podnikov (§ 
1 nár. s mocou zákona č. 11/1941 SI. z.) a 
u súkromných poisfovacích podnikov po
kračovanie o výmaz podľa ods. 1 možno 
nariadil iba na žiadost úradu, ktorému ná
leží dozor nad týmito ústavmi a podnikmi, 
alebo s predchádzajúcim súhlasom tohto 
úradu.

(J) Súdy, správne úrady a obchodné a 
priemyselné komory, ak sa dozvedia úrad
ne o zániku niektorej firmy, zapísanej vo 
firemnom registri, sú povinné podal o tom 
bezodkladne zprávu príslušnému firemné
mu súdu.

(rj U peňažných ústavov a podnikov a 
u súkromných poisfovacích podnikov (ods. 
3) o bezvýslednom uplynutí lehoty uvede
nej v § 1 ods. 1, predĺženej výzvou podľa 
ods. 1 tohto paragrafu, firemný súd upove
domí príslušný dozorný úrad.

§ 3.
(') Firemný súd pred nariadením výma

zu zaniklej firmy vyzve vyhláškou v Súd
nom ústrednom oznamovateli osobu, ktorá 
je zapísaná vo firemnom registri ako maji
teľ firmy (jej právneho nástupcu), u ob
chodných spoločností spoločníkov, členov 
správy alebo členov tuzemského zastupi
teľstva (reprezentácie), likvidátorov, zapí
saných vo firemnom registri, aby prípadné 
námietky proti zamýšľanému výmazu fir
my uplatnili do 45 dní od uverejnenia vy
hlášky.

(■) Výzvu (ods. 1) treba zaslal aj prí
slušnej daňovej správe.

§ 4-
(') Kto má právny záujem na po

nechaní firmy vo firemnom registri, môže 

Cena Ks 9.—.
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podat do 45 dní od uverejnenia vyhlášky I 
námietky proti zamýšľanému výmazu.

(‘j Po uplynutí lehoty na podanie ná
mietok firemný súd rozhodne usnesením o 
výmaze zaniklé) firmy po vypočutí pripad
ne i bez vypočutia účastníkov.

§ 5.

Na pokračovanie treba použiť ustano
venia nariadenia býv. uh. ministra pravo
súdia č. 68300/1914 o úprave nesporného 
pokračovania vo veciach obchodných a 
zmenkových.

§ 6.

Podania podľa § 1 ods. 1, uverejnenie 
vyhlášky ako aj výmazu firmy v Súdnom 
ústrednom oznamovateli nepodliehajú po
platku.

§ 7.

Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pra
vosúdia so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Fritz v. r. Dr. Medrický v. r.

90.
Zákon zo dňa 28. mája 1942

o zrušení Generálneho finančného riadi
teľstva pre Slovensko.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

' § k

Generálne finančné riaditeľstvo pre 
Slovensko, zriadené nariadením č. 12/1919 
Sb. z. a n., sa zrušuje.

§ 2.

Pôsobnosť Generálneho finančného 
riaditeľstva pre Slovensko ako finančné
ho úradu I. alebo II. stolice prechádza na 
Ministerstvo financií.

§ 3.

Vláda sa zmocňuje, aby pôsobnosť Mi
nisterstva financií v niektorých veciach 
podľa § 2 preniesla na nižšie úrady finanč

nej správy, a to do dvoch rokov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§4.
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.

91.
Zákonzo dňa 28. mája 1942

o prísnejšom trestaní neoprávnenej držby 
zbrane za brannej pohotovosti štátu.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

§ 1.

(*)  Kto za brannej pohotovosti štátu 
(§ 57 zák. č. 131/1936 Sb. z. a n.) bez po
volenia príslušného úradu

a) obstará, prechováva alebo inému 
prenechá delo, guľomet, samostreľ (auto
matickú pušku), ručný granát, mínomet, 
plameňomet, alebo zbraň podobnej účin
nosti, alebo súčiastky, ktoré sú nevyhnut
ne potrebné na použitie takejto zbrane,

b) hromadí, alebo rozdeľuje ručné ale
bo strelné zbrane, strelivo, na vojenské 
ciele slúžiace výbušiny, bojové plyny ale
bo iné bojové látky,

potresce sa pre zločin trestnicou od 
dvoch do pätnásť rokov.

(s) Ak činnosť vinníka, uvedená v ods. 
1, diala sa cieľom shluknutia, vzbury ale
bo násilenstva proti ústavným činiteľom, 
potresce sa pre zločin doživotnou trestni
cou prípadne trestom smrti.

§ 2.

f) Kto za brannej pohotovosti štátu 
(§ 57 zák. č. 131/1936 Sb. z. a n.) bez 
povolenia príslušného úradu obstará, pre
chováva alebo inému prenechá strelnú 
zbraň inú, ako je uvedená v § 1 ods. 1 
pism. a), alebo strelivo, potresce sa pre 
zločin žalárom do troch rokov.

f) Rovnako sa potresce živnostník 
alebo obchodník, ktorý za brannej poho
tovosti štátu poruší predpis o výrobe, 
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predaji, daní do obehu alebo o zasielaní 
zbrane alebo streliva.

§ 3.

Kto opominie bezodkladne a viero
hodným spôsobom oznámiť úradu alebo 
bezpečnostnému orgánu trestný čin, uve
dený v § 1, o ktorom sa dozvedel viero
hodným spôsobom, hoci tak mohol urobiť 
ľahko a bez nebezpečenstva pre seba ale
bo pre osoby blízke (§ 46 ods. 4 zák. č. 
320/1940 SI. z.), potresce sa pre zločin ža
lárom do dvoch rokov.

§ 4.
Ak štátna správa vyzve vyhláškou 

■obyvateľstvo vydať zbrane a strelivo, ne
potresce sa pre trestné činy uvedené v §§ 
1 ads. 1 pism. a) a v § 2 ods. 1, kto tieto 
zbrane a strelivo odovzdá úradu v lehote 
určenej vyhláškou, ani ten, kto túto osobu 
podľa ustanovenia § 3 neoznámil.

§ 5.

(‘).Na trestné činy uvedené v §§ 1 a 3 
tahto zákona platia primerane ustanovenia

§§ 34, 36, 37, 38 a 40 zákona č. 320/1940 
SI. z.

(2) Ustanovenia §§ 34 a 36 zákona č. 
320/1940 SI. z. platia primerane aj na trest
né činy, uvedené v § 2 tohto zákona.

§ 6.

Ustanovenia tohto zákona platia i pre 
osoby podriadené vojenskej súdnej právo
moci.

§ 7-

(‘J V pokračovaní pre trestné činy uve
dené v §§ 1 až 3 tohto zákona platia v ob
čianskom trestnom súdnictve ustanovenia 
zákona č. 169/1941 SI. z. o urýchlenom 
trestnom pokračovaní.

(2) Na trestné činy uvedené v §§ 1 a 3 
tohto zákona- treba primerane použiť usta
novenia §§ 1 a 3 zákona č. 50/1942 SI. z.

§ 8.

Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 
tridsiateho dňa po vyhlásení; vykoná ho 
minister pravosúdia, minister národnej 
obrany a minister vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Fritz v. r. Mach v. r.
Čatloš v. r.

92.
Vyhláška ministra zahraničných vecí zo dňa 26. mája 1942.

o slovensko-nemeckej dohode o vzájomnom uznaní rozhodnutí vo veciach rodin- 
noprávnych a vyhlásení za mŕtveho.

Splnomocnení zástupcovia Slovenskej republiky a Nemeckej ríše podpísali dňa 
10. apríla 1941 v Bratislave dohodu o vzájomnom uznaní rozhodnutí vo veciach ro- 
dinnoprávnych a vyhlásení za mŕtveho.

Vláda schválila túto dohodu dňa 26. mája 1941 a prezident republiky podpísal 
dňa 2. júla 1941 ratifikačnú pôvodinu. Ratifikačné pôvodiny sa vymenily v Berlíne 
dňa 8. mája 1942. Podľa článku 16 dohody nadobudne táto účinnosť dňom 9. júna 
1942.

Dohoda sa uverejňuje v slovenskom a nemeckom pôvodnom znení.
Dr. Tuka v. r.
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Dohoda 

medzi Slovenskou republikou 
a Nemeckou ríšou

o vzájomnom uznaní rozhodnutí vo ve
ciach rodinnoprávnych a vyhlásení za 

mŕtveho.

íl b t o m m c n

jniiftycn bem Dcutfdjen SHeid) 
unb bet 61ot»alifd)cn (Republil über 

bie gegenseitige ¾lncrlennung »on jamilien^ 
retytlidjcn €ntftycibungen unb »on lobest 

crtlärungcn

Slovenská republika 
a

Nemecká ríša, 

vedené túžbou určif spoločné ustanovenia u 
o vzájomnom uznaní rozhodnutí vo ve- j, 
ciach rodinnoprávnych a vyhlásení za r 
mŕtveho, sa dohodly pre tento účel uza- j 
vriet dohodu, a za svojich splnamocnen- j 

cov vymenovali: |
1

Prezident Slovenskej 
republiky:

ministerského predsedu a ministra zahraničných 
veci

pána Dr, Vojtecha Tuku,

prednostu adminislralivno-právneho odboru 
Ministerstva zahraničných vecí

pána Dr, Viktora Bečku
a 

prednostu civilno-právneho legislatívneho 
odboru Ministerstva pravosúdia 

pána Dr. Júliusa Ponického,

Nemecký ríšsky kancelár:

mimoriadneho vyslanca a splnomocneného 
ministra 

pána Hannsa Ludina, 
ministerského riaditeľa Ríšskeho minUlerstva 

pravosúdia 

pána Dr. Erícha Volkmara
a 

prednášajúceho legačného radcu Zahraničného 
úradu

pána Dr. Karla Schwagulu.
Splnomocnenci si navzájom predložili 

svoje splnomocnenia a našli ich v poriad
ku. Dohodli sa na nasledujúcich ustano
veniach:

DasDcutfcfje¾eidj 
unb

bie Gtoroaíifdje 5Repub(i!,

von bem 9Bunfdje geleitet, gemeinfame 
ftimmungen über bie gegenseitige 9(nerkn= 
niing »on famiíicnrcdjtíitycn (Entfdjeibungcn 
unb »on HobesetUärungcn ju treffen, finb 
übereingetoinmcn, ju biefem 3roe^_ e’n " . 
tominen ju fdjlie^cn, unb (jáhen ju iljren 95cs 
Dollmädjtigten ernannt:

DerDeutfdje SRcidjslanjler:

ben ou¾crorbcntlidjcn Scfanbtcn unb bcDoHmädjtiglcn 
2Jliniítct

íjerrn fjanns £ u b i n,

ben SJliniftctialbircIlot im 9tcid)sjufti3miniftcrium

íjertn Dr. <£ridj 93 o 11 m a r

unb
ben ÍBortragenben ícgationsrdt im ¾iuswäriigett 

¾lmt

^errn Dr. Äarl 6 dj w a g u I a,

©et fßräfibent
ber 6(owatifdjen SH e p u b l i t:

ben ÜRiniftcrpräfibcnten unb SDliniftcr bes ¾cufjcrn

5)crrn ©r. 93ojted) T u f a,

ben Gljef ber rcdjtlidpnbminiftratiocn Gcllion bes 
SRinifteriums bes ¾lcubcrn

Jjerrn Dr. 93iítor 93 e č t a 

unb
ben Cl)cf bet jioiltcd)tlidjcn Icgislatioen Scltion 

im ^unijminifterium

íjetrn Dr. 3úlius 5p o n i c l ý.
Ii Die 95c»o((mäd)tigten (jáhen einanber tyre 

93ollmad)tcn mitgctciít unb fie in Drbnung 
bcfunben. 6ic (jáhen fidj über folgenbe 93c= 
ftiinmungen geeinigt:
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Časť prvá.
Manželské vecí.

Článok 1.
Rozhodnutia súdov domovského štátu 

manželov.
Právoplatné rozhodnutia, vynesené v 

•manželských veciach súdmi jednej Smluv
nej Strany, uznajú sa na území druhej 
Strany, ak v čase rozhodnutia manželia 
boli príslušníkmi Smluvnej Strany, ktorej 
súd vyniesol rozhodnutie.

Článok 2.
Rozhodnutia súdov štátu pobytu 

manželov.
Právoplatné rozhodnutia súdov jednej 

Smluvnej Strany, ktorými sa manželstvo 
rozlúčilo, uznajú sa na území druhej Stra
ny okrem prípadu článku 1 aj vtedy, ak 
manželia mali na území, kde sa rozluka 
vyslovila, aspoň jeden rok buď svoj po
sledný spoločný pobyt pred započatím 
sporu alebo svoj obvyklý pobyt do zapo- 
čatia sporu. Predpokladom uznania je ďa
lej, aby skutočnosti, o ktoré sa rozhodnu
tie opiera, tvorily dôvod rozluky podľa 
práva vlasti obidvoch manželov, alebo, ak 
manželia nemajú tú istú štátnu prísluš
nosť, podľa práva vlasti každého manžela.

Článok 3.
Viacnásobné zavisnutia jednej manžel

skej veci.
Ak na území jednej Smluvnej Strany 

zavisne manželská vec a ak pred súdom 
druhej Smluvnej Strany neskoršie v - tej 
istej veci zavisne pokračovanie, tento súd 
na návrh niektorej Strany odmietne roz
hodnúť, ak v skoršom pokračovaní môže 
sa vyniesť rozhodnutie, ktoré by bolo tre
ba uznať na území tej Smluvnej Strany, 
u ktorej sa pokračovanie neskoršie za
viedlo.

Časť druhá.
Právne pomery detí.

Článok 4.
Uzákonenie dodatočným manželstvom.

Či nemanželské dieťa sa stalo dodatoč
ným manželstvom rodičov manželským,

(Erfter2lbfdjnitt 
(E^efadjcn

2í rti teí 1.
(Entfdjcibungen ber (Scricfjtc bes ^eimat» 

ftaatcs ber (Ehegatten
Die in (Eíjefadjcn ergnngenen redjtsíräfti» 

gen (Entjdjeibungen ber (Seridjte eines 23er» 
tragfdjlicfjenbcn Teils werben im (Bebiet bes 
anberen Teils anerfannt, roenn bie (Eljegatten 
jur 3eit ber (Entfdjeibung bem 23crtragfd)Iie=» 
genben Teil angcljörtcn, beffen (Seriďjt bie 
éntfdjcibung gefällt íjat.

SM r t i f e I 2
(Entfdjcibungen ber (Scridjte bes 2Iufentfjaíts» 

ftaates ber «Ehegatten

SRedjtsfräftige (Entfdjcibungen ber eSeridjte 
eines 23ertragfdjliefjenben Teils, burdj bie 
čine (Bije gefdjicbcn worben ift, werben im 
«S»ebiet bes anberen Heils aufjcr im Salle bes 
2lrtiľels 1 aud) bann anertannt, wenn bie 
(Eljegatten in bem (Sebict, in bem bie Gdjei» 
bung ausgcfprodjen würbe, minbeftens ein 
3aljr lang entwebcr iljren letjtcn gemeinfa» 
men 2íufentljalt nor ber älagccrljcbung ober 
iljren gcwôljníidjcn 2lufentljalt bis jur Älage» 
críjcbung gcljabt [jáhen. Die 2lncrfennung 
je¾t weiter Dorans, bafj bie Tatfadjen, auf 
bie bie (Entfdjeibung gcftiitjt ift, nad) bem 
íjeimatíidjen SKedjt bciber <£fjcgattcn ober, 
wenn bie (Eljegatten nidjt bie gleidje Staats» 
angdjöriglcit bcfiljcn, nadj bem Ijeimatlidjen 
Sicdjt jebcs (Eljegatten einen Gdjcibungs» 
grunb bilben.

21 r t i f e í 3
Wlcljrfadjc 2ínfjängigteit einer (Eíjcfadje

Oft im (gebiet eines 93crtragfdj[ieficnben 
Teils eine (Eljcfadje anhängig unb wirb fpä» 
ter nor einem (Scridjt bes anbeten Teils ein 
23erfaljren in bet glcidjen Gadje anhängig, 
fo Ijat biefes (Scridjt auf 2lntrag einer ipartei 
bie (Entfdjeibung abgulcljnen, wenn in bem 
früljeren 23erfaljten eine (Entfdjeibung etge» 
Ijen laun, bie im (Sebiet bes 23crtragfdjlic» 
fjenben Teils, in bem bas fpätcrc 23erfaljren 
eingelcitet würbe, anjuetfennen wäre.

3weiter 21 b f dj n i 11
Äinbfdjaftsfadjcn 

2Irti lei 4
(Eljelidjleit burdj nadjfolgcnbc (Elje

Ob ein unefjclidjes flinb burdj bie nad)» 
folgenbe (Elje bet (Eltern cljelidj geworben ift, 
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posúdi sa podľa zákonov Smluvnej Stra
ny, ktorej príslušníkom bol otec v čase 
uzavretia manželstva. Vrchnosti každej 
Smluvnej Strany môžu ustálil pre svoju 
oblasf, že diéta stalo sa podľa týchto zá
konov manželským.

Článok 5.

Uzákonenie milosťou.
(') Nemanželské diéta uzákoniť milo

sťou a zrušiť uzákonenie patri výlučne 
Smluvnej Strane, ktorej príslušníkom je 
otec.

(2) Rozhodnutia, vydané podľa odse
ku 1, uznajú sa na území druhej Smluvnej 
Strany. Ak je dieťa príslušníkom tejto 
Strany a ak jej zákony pre uzákonenie 
milosťou vyžadujú svolenie dieťaťa alebo 
jeho zákonného zástupcu alebo svolenie 
osôb, s ktorými je diefa v rodinnoprávnom 
pomere, alebo schválenie vrchností, je 
ďalším predpokladom uznania, že sa tieto 
požiadavky splnily.

Článok 6.
Osvojenie.

(’) Osvojovaciu smluvu schváliť sú prí
slušné výlučne súdy Smluvnej Strany, kto
rej príslušníkom je osvojiteľ.

(’) Právoplatné schválenie osvojovanej 
smluvy, vyslovené podľa odseku 1, uzná 
sa na území druhej Strany. Článok 5, od
sek 2, veta 2, platí primerane.

Článok 7.

Zrušenie právneho pomeru z osvojenia.
Predpisy článku 6 platia v primera

nom smysle pri zrušení právneho pomeru 
z osvojenia súdom alebo dohodou.

Časť tretia.
Vyhlásenie za mŕtveho.

Článok 8.
Všeobecná príslušnosť.

Rozhodovať o vyhlásení niekoho za 
mŕtveho patrí, za vyhradenia ustanovení 
článku 9 a článku 10, odsek 2, výlučne 

wirb nad) ben Gcfcljcn bes 23crtragfdjliefjcn« 
ben Seils beurteilt, bem ber ÍBater jur 3«it 
ber (Eljcfdjlicfjung angcljört Ijat. Die ffcfk 
ftcllung, bafj nad) biefen Gefctjcn bas Äinb 
cljclidj geworben ift, fönnen bie 23c(jôrbcn 
jebes 23crtragfdjlicfjcnbcn Seils für beffen 
SBcrcidj treffen.

«I r t i £ c I 5

(Eíjclitíjfcitscrííärung
(') Die (EljcIidjEcitscrfíärung eines unefje-- 

lidjcn Äinbcs unb bereu gurüdnaljmc ftcljen 
ausfdjlicfäíidj bem žlcrtragfdjlicfjcnbcn Seil 
ju, bem ber Slater angcljört.

(:) Die gcmäfj 2(bfatj 1 ergangenen <£nt= 
fd)cibungcn werben im (Sebict bes anbercn 
XJcrtragfdjlicjjenbcn Seils anertannt. 3ft bas 
Äinb singeljörigcr biefes Seils unb ocrlan» 
gen beffen Gcfetjc jur (EíjclidjtcitscrEíänmg 
bie (Einwilligung bes 5?inbcs ober feines gc= 
fetjlidjcn Vertreters ober bie (Einwilligung 
non 5ßcrfonen, 311 benen bas Äinb in einem 
familienrcdjtlidjcn Vcrljältniffc ftcljt, ober 
bic Gencíjmigung einer 25cljörbc, fo fcljt bie 
¾íncrtcnnung weiter Dorans, bafj biefe (Et*  
forberniffe erfüllt finb.

íľrtilcl 6

SlnnaEjme an Äinbcs Statt
f1) jýiir bie ÍBcftätigung bes Äinbcsnn*  

naljinenertragcs finb ausfdjlicfjlid) bic ®e- 
ridjte bes Vertragfdjlicfjcnben Seils juftäm 
big, bem ber Slnncíjmcnbe angcljört.

p) Die gemäfj illbfa^ 1 ausgefprodjcnc- 
rcd)tsfräftige Veftätigung bes Äinbcsannal)» 
meoertrages wirb im Gebiet bes anberen 
Seils anerfannt. SIrtifel 5 91bfatj 2 6atj 2 gilt 
entfpredjcnb.

2írtiľeI7
SIufEjcbung bes 9InnaIjmcDcr^äítniffcs

Die Vorfdjriftcn bes ¾lrtiíeľs 6 gelten 
finngcmäfj für bic geridjtlidje unb Dertrng» 
lidjc Vufíjcbung bes Äinbesannaljmeocrljäít« 
niffcs.

Dritter Qlbfdjnitt
SobescrElätung

21 r t i í e I 8
Allgemeine Suftänbigtcit

Die (Entfdjcibung über bic Sobcscrflärung- 
einer ^tarfon ftcljt, Dorbeljaltlid) ber Šcftim*  
mungen bes Ártifels 9 unb bes Ártifels 10'
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vrchnostiam Smluvnej Strany, ktorej prí
slušníkom bol tento v poslednom čase, 
kedy podľa jestvujúcich zpráv ešte žil.

Článok 9.
Vyhlásenie za mŕtveho s účinkom 

obmedzeným.
Vrchnosti každej Smluvnej Strany mô

žu príslušníka druhej Sírany vyhlásiť za 
mŕtveho s účinkom pre právne pomery, 
ktoré posudzujú sa podľa práva, platného 
na území rozhodujúcej vrchnosti, a s účin
kom pre tuzemský majetok; pri tom môžu 
použiť svoje vlastné právo.

Článok 10.

Uznanie.
(') Právoplatné súdne rozhodnutia jed

nej Smluvnej Strany, vynesené podľa člán
kov 8 a 9, uznajú sa na území druhej 
Strany.

(:) Ak vrchnosti jednej Smluvnej Stra
ny vyhlásily príslušníka druhej Strany na 
návrh jeho manželky za mŕtveho, vyhlá
senie za mŕtveho uzná sa na území dru
hej Strany, ak žena pri podaní návrhu 
mala svoj obvyklý pobyt na území Strany, 
ktorej vrchnosti vyslovily vyhlásenie za 
mŕtveho, ďalej ak je príslušníčkou tejto 
Strany, alebo bola ňou pred svojim vyda
jom za nezvestného, a ak na základe vy
hlásenia za mŕtveho uzavrie nové man
želstvo a nový manžel nie je príslušníkom 
Smluvnej Strany, u ktorej sa rozhodnutie 
má uznať.

Článok 11.

Zrušenie vyhlásenia za mŕtveho.
Ak za mŕtveho vyhlásený prežil vy

hlásenie za mŕtveho, o jeho zrušení platí 
článok 8 primerane. V prípadoch článku 
9 a článku 10, odseku 2 môžu vrchnosti 
každej Smluvnej Strany zrušiť vyhlásenie 
za mŕtveho. Zrušenie sa na území druhej 
Strany uzná.

Článok 12,

Prechodné pravidlá.
Príslušníkovi jednej Smluvnej Strany 

sa rovná nezvestný, ktorý predtým bol

2(bfah 2, ausfchlicfjlidj ben 5Bcl)ôrben bes 
2Jcrtragfdjliefjenben Seils ju, bem bie 'JJcrfon 
in bem íctjten 3eitpnnft, in bem fie nach ben 
uorljanbcncn Sladjridjten nodj gelebt Ijat, an» 
gcljörte.

«( r t i í c I 9
Sobcsertíärung mit befdjränttcr SBirtung

Bie 23ef)örbcn eines 23crtragfd)liefjcnben 
Seils tönnen einen Slngcljörigcn bes anberen 
Seils mit SBirtung für bie Slcdjtsoerljällnijfe, 
bie fid; nad) bem im Scbiet ber cntfdjeibcn» 
ben S>el)örbe geltcnben 9icd;t beurteilen, unb 
mit SBirfung für bas im Dnlanb bcfinblidje 
Slcrmögcn für tot erflären; fie iönnen babei 
iljr eigenes fKedjt aniDcnbcn.

91 r t i í c I 10
Slnerfcnnung

(') Die gcmäfj 2lrtifcl 8, 9 ergangenen 
redjtsfräftigen gcridjtlidjcn Sntfchcibungcn 
eines 23ertragfd)licfjcnben Seils werben im 
«Sebiet bes anberen Seils anerfannt.

(-) ^aben bie SSeljörbcn eines Vertrag» 
fdjliefjenben Seils einen 2lngeljörigen bes 
anberen Seils auf Eintrag feiner (Sljcfrau für 
tot erflärt, fo wirb bie Sobescrflärung im 
(Sebiet bes anberen Seils anerfannt, wenn 
bie $rau bei Stellung bes Eintrags iljren ge-, 
wöljnlichen 2lufcntljaít im ®ebiet bes Seils; 
hatte, eón beffen 25el)örben bie Sobesertlä» 
rung ausgefprodjen mürbe, wenn fie ferner 
biefem Seil angeijört ober nor ihrer SJcrljei» 
ratung mit bem 23erfdjoHencn angehört Ijat. 
unb wenn fie auf Srunb ber Sobescrflärung 
eine neue (Elje fdjlicfjt unb ber neue <£hc= 
mann nidjt bem- SJcrtragfdjIicfjcnbcn Seil 
angeijört, in bem bie (Entfdjeibung anerfannt. 
werben foH.

21 r t i I e I 11
Aufhebung ber Sobescrllärung

.ijat ber für tot (Erflärte bie Sobesertlä» 
rung überlebt, fo gilt für iljre 9lufljebung 
2lrtifel 8 entfpreebenb. 3n ben fällen bes 
2(rtitcls 9 unb bes SUrtifcls 10 2lbfah 2 fön» 
neu bie ®cljörbcn jebes Slertragfdjliefjcnbcn 
Seils bie Sobcserflärung aufljcben. Die 9luf» 
Ijcbung wirb im Sebiet bes anberen Seils 
anerfannt.

2lrtif el 12
Ucbergangsrcgelung

Dem 9lngeljörigen eines fBcrtragfdjlicfjen» 
ben Seils fteljt bet 23erfdjoIIcne gleidj, ber
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príslušníkom štátu už nejestvujúceho, v 
čase vyhlásenia za mŕtveho však by bol 
príslušníkom jednej Smluvnej Strany, ke
by bol do tohto času žil. V prípade článku 
10, odseku 2 rovná sa žene, ktorá pred 
svojím vydajom bola príslušníčkou jednej 
Smluvnej Strany, žena, ktorá v čase po
dania návrhu by bola príslušníčkou jednej 
Smluvnej Strany, keby sa za nezvestného 
nebola vydala.

Časf štvrtá.
Záverečné ustanovenia.

Článok 13.

Okruh osôb, na ktoré sa vzťahuje 
dohoda.

(') Ustanovenia tejto dohody použijú 
sa len v tom prípade, ak aspoň jeden 
z účastníkov je príslušníkom jednej Smluv
nej Strany, alebo ak podľa článku 12, vety 
1. sa rovná príslušníkovi Smluvných Strán.

(’) Za účastníkov sa pokladajú:
v prípade článkov 1 až 3 manželia,

v prípade článkov 4 a 5 otec a dieťa,

V prípade článkov 6 a 7 osvojiteľ a 
osvojenec,

v prípade článkov 8 až 12 nezvestný.

Článok 14.

Odopretie uznania.
(’) Uznanie sa má odoprieť, ak roz

hodnutie obsahuje ustanovenia, ktoré sa 
priečia dobrým mravom alebo verejnému 
poriadku.

(-) Ďalej sa má odoprieť uznanie, ak 
v rozhodnutí o príslušníkovi Smluvnej 
Strany, na území ktorej sa rozhodnutie 
uplatňuje, v jeho neprospech boly podkla
dom posúdenia jeho schopnosti konať ale
bo jeho zákonného zastúpenia alebo po
súdenia jeho rodinného pomeru, smerodaj
ného pre nárok, iné zákony, ako ktoré sa 
maly použiť podľa práva tejto Strany. Roz
hodnutie však má sa uznať, ak by bolo 
odôvodnené aj pri použití týchto zákonov.

(“J Ak žalovaný vo veci manželskej sa 
nepustil do sporu, má sa uznanie odoprieť,

friiljcr einem nidjt meljr bcfteljcnbcn Gtaat 
angeijört Ijat, aber im SeitpuiiEt ber Sobes» 
crflärung einem bcrtragfdjlicfjenben Heil 
angeljörcn mürbe, wenn er bis 311 bicfein 
gcitpunEt gelebt Ijätte. 3m gaHe bes 2lrtifcls 
10 2lbfah 2 ftcljt einer JJrau, bie nár iljrer 
bcrljciratung einem berhagfdjlicfjcnben Teil 
angeijört Ijat, bie Srau gleidj, bie 3ur Seit ber 
2lntragftcllung einem bcrtragfdjlicfjenben 
Heil angeljörcn würbe, wenn fie ben ber» 
fdjoUcnen nidjt geheiratet Ijätte.

bi c rter SIBfdjnitt 

Gdjlufjbcftimmungcn 

2lrtifcl 13
bcrfönlidjcr (Scltungsbercidj bes 9lbfommens

(') Die beftimmungen bicfcs 2lbtommens 
werben nur angewanbt, wenn wenigftens 
einer ber beteiligten einem bertragfdjlieöen» 
ben Heil angeijört ober nadj ¾írtiEel 12 6atj 1 
einem 21ngcljörigen ber bcrtragfdjlicfjenben 
Heile gleidjfteht.

(2) 2lls beteiligte finb ansufcljen:
im Salle ber 2Irtifel 1 bis 3 bie ilje» 

gatten,
im Salle ber 2lrtifcl 4, 5 ber batet 

unb bas Äinb,
im Salle ber brtifcl 6, 7 ber 2lnnehs 

menbe unb bas Äinb,
im Sott6 ber brtifel 8 bis 12 ber ber» 

fdjolfcnc.

21 r t i I e I 14
berfagung bet 2Incrtcnnung

(') Die 2Incrfcnnung ift 3U »erfagen, 
wenn bie (Entfdjeibung beftimmungen. ent» 
Ijält, bie gegen bie guten Gitten ober bie öf» 
fentlidjc Drbnung uerftofjen.

p) Die 2Inerfcnnung ift ferner 311 oerfagen, 
wenn in ber (Entfdjeibung Ijinfidjtlidj eines 
2lngcljörigcn bes bcrtragfdjlicfjenben Heils, 
in beffen (gebiet bie (Entfdjeibung geltcnb gc= 
madjt wirb, bei bcurteilung ber tganblungs» 
fäljigteit ober ber gefetjlidjen bertretung ober 
bei bcurteilung eines für ben 2Infprud) mafj» 
gebenben familienrcdjtlidjen bcríjältniffcs 3U 
feinem badjtcil anbere als bie (Sefcije 3m 
grunbe gelegt finb, bie nad; bem bedjt biefes 
Heils anjuwenben wären. Die (Entfdjeibung 
ift jebodj an3ucrfennen, wenn fie aud) bei 
2(nwenbung biefer (Scfetjc begrünbet wäre.

(“) ijat fidj in einer (Eijefadje ber befiagte 
auf ben SKcdjtsftrcit nidjt cingclaffcn, fo ift
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ak doručenie predvolania alebo opatrenia 
na zahájenie sporu, vzťahujúceho sa na ža
lovaného alebo na jeho zástupcu, oprávne
ného pre prijatie, včas sa nevykonalo, ale
bo len verejným doručením alebo v cudzo
zemsku iným spôsobom ako vzájomnou 
právnou pomocou alebo doručením zá
stupcom diplomatickým alebo konzulárnym 
bez donútenia.

Článok 15.

Uplatnenie rozhodnutia.
Vrchnosť Smluvnej Strany, na územi 

ktorej sa uplatňuje rozhodnutie, vynesené 
vrchnosťou druhej Strany, nie je viazaná 
skutkovými zisteniami rozhodnutia pri 
skúmaní skutočností, odôvodňujúcich prí
slušnosť vrchnosti alebo uznanie jej roz
hodnutia, ako ani pri skúmaní dôvodov 
odopretie. Ďalšie dodatočné skúmanie záľ 
konitosti rozhodnutia nemá miesta, ak sa 
dodržaly predpisy tejto dohody o práve, 
ktoré treba použiť.

Článok 16.

Ratifikácia a nadobudnutie účinnosti.
(') Táto dohoda sa má ratifikovať. Ra

tifikačné listiny majú sa čo najskorej vy
meniť v Berlíne.

(:) Dohoda nadobudne účinnosť o me
siac po uplynutí dňa, ktorého sa ratifikač
né listiny vymenily. Ostáva v platnosti do 
uplynutia šiestich mesiacov po uplynutí 
dňa, ktorého došla výpoveď jednej Smluv
nej Strany Strane druhej.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto do
hodu podpísali a opečatili.

Zhotovené vo dvoch pôvodinách v slo
venskej a nemeckej reči v Bratislave dňa 
10. apríla 1941.

VOJTECH TUKA v. r.
VIKTOR BÉČKA v. r.

Dr. JÚLIUS PONICKY v. r.

bic Sínertennung ju ncrfagcn, wenn bic 3u*  
ftcllung ber ben 91cdjtsftrcit cinlcitenben £a*  
bung ober Verfügung an ben 25elíagten ober 
[einen jur (Empfangnaljme bercdjtigtcn 93er» 
tretet nidjt rcdjtjcitig ober Icbigíidj im 9Bege 
bet öffentlichen Suftcllung ober im 9luslanb 
auf einem anbercn 2Bcgc als bem ber gegen*  
feitigcn 9tcdjtshiífe ober ber ňom biploma» 
tifdjcn ober fonfularifdjen 93crtretcr ohne 
ílnwcnbung eón 3wang oorgenommenen ßu*  
ftcllung bcwirlt morben ift.

21 r t i f e í 15
(Seltenbmadjung ber (Entfdjeibung

Die fBcljôrbe bes 93crtragfdj[icßenben 
Teils, in beffen (Sebict bie non einer ®chör» 
bc bes anberen Teils getroffene (Entfdjei» 
bung gcltcnb gemacht mirb, ift bei Prüfung 
ber bic Suftänbigfcit ber Šcljôrbe ober bie 
9lncrfcnnung ihrer (Entfdjeibung begrünben» 
ben Tatfadjen fowie bei Prüfung ber 93er» 
fagungsgrünbe an bie tatfädjlichcn fycftftcl» 
lungen ber (Entfdjcibung nidjt gcbunbcn. (Si*  
ne weitere Sladjptüfung ber (Sefchmäfjigfcit 
ber (Entfdjcibung finbet, wenn bic 93orfdjrif» 
ten biefes ¾lbfommcns über bas anjuwen» 
benbe 9iedjt beadjtet finb, nicht ftatt.

21 r t i f e I 16
9iatifilation unb Sntrafttreten

(’) Diefes 9lbfommen foH ratifijiert wer» 
ben. Die 9iatififationsurfunben folfen fobalb 
wie möglidj in 93crlin ausgetaufdjt werben.

(5) Das 9lbtommcn tritt einen Monat nadj 
9lblauf bes Tages, an bem bet 2ltistaiifd) bet 
Siatifiiatiónsurfunbcn ftattgefunben Ijat, in 
Äraft. (Es bleibt in (Scitung bis gum 9lblauf 
uon fedjs Monaten nadj ¾Iblauf bes Tages, 
an bem bic Äünbigung bes einen Vertrag» 
fdjliefjenbcn Teils bem anberen Teil juge*  
gangen ift.

3u ürfunb beffen haben bie fBcooHmäd)» 
tigten bicfcs 9lbfommen untcrjcidjnct unb 
mit iljren Siegeln pctfcljcn.

9Iusgcfcrtigt in boppclter Urfdjrift in beut*  
fdjer unb flowafifdjct Spradje in ipreßburg 
am 10. 9lpril 1941.

HANNS LUDIN e. h.
Dr. ERICH VOLKMAR e. h.

Dr. KARL SCHWAGULA e. h.
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Gdjlufjprototoll

Kci llntcrjcidjnung biefes ¾lbtommens 
erllären bie Kevr»íímädjtiglen im Slameň 
ihrer Slcgicrungen, bafj (Ehwerftänbnis übet 
folgenbes befiehl:

I. gn Slrtitcl 1:

Unter (žliejadjcu finb nur ju ucrftel)cn:

Kcrfaljren, bie bie 9iid)tigcrHärung, Ihv 
I gültigcrilärung, ¾lnfedjtuug, Aufhebung unb 
1 Gdjcibung (im fprotettorat Kôljmen unb 
I 9Räl)rcn aud) Trennung) ber <£Ije fomie bie 

Trennung non Sifd) unb 25ctt (im 5ßrotctto= 
I rat Kähmen unb SHäljren and) Gdjcibung) 
| jum Gcgcnftanb hoben, ferner Kcrfaljrcn, 

bie bie fjeftftcnung bes Kcfteljcns ober 9lidjk 
beftcl)cns ober ber ©iiltigt'cit ber <SI)c 3w’r 
fdjen ben Karteien ober bie ^crfledung ber 
eljclidjcn Gcmcinfdjaft betreffen.

II. 3u ¾IrtitcI 2:

1. Gdjcibung uon (Ehen jwifdjcn ¾lngcljätigea 
bes íßrotcttorats K'ôljmcn unb 9JläI)tcn unb 

bet Glowatifdjen ERcpublit

(’) Ijabcn (Eljegatten, non benen ber čine 
ílngcíjotiger bes íßrotettorats Kähmen unb 
SKähren, ber anbere ¾lngcljôriger ber 6ío= 
watifdjen ¾epublit ift, bie ÍEÍje nor bem 14. 
9Jlärj 1939 gefdjloffen unb Ijat bie cíjelidje 
Semcihfdjaft am 1. 3anuar 1941 nidjt meljr 
beftanben, fo wirb bie (Entfdjeibung, burdj 
bie bie (Elje gefdjieben wirb, anertannt, roenn 
bie (Eljegatten im (Sebict bes- Seils, in bem 
bie entfdjeibung gefällt würbe, iljren legten 
gemeinfamen SBoIjnfitj hatten, unb wenn bie 
in bein Urteil feftgeftelltcn Satfadjeu, auf bie 
bie (Entfdjeibung geftügt ift, nadj bem (job 
matlidjen ¾edjt beiber (Eljegatten einen 
Gdjeibungsgrunb bilben.

(=) (Ein 2Boi)nfig im Ginne bes oarfteljem 
ben Ülbfahes ift bort begrünbet, wo fid) bie 
(Eljegatten in ber ¾lbfidjt ntebergelaffcn lja< 
ben, fidj bort ftänbig aufjuljalten.

(3) Die Korfdjriften ber ülbfätje 1, 2 geh 
ten aud) bann, wenn ber ¾lngeljôrige ber 
Glowatifdjen SKepublit jugleidj ülngcljörigcr 
bes EßTotcttorats Köbmen unb Söläljrcn ift.

2. Gdjcibung nad) oorausgegangenct Sten« 
nung eón Sifd) unb Kett

Die nad) ben beutfdjen (Scfctjen ausge*  
fprodjene Umwanblung einer Srennung uon

Záverečný protokol. I

Pri podpísaní tejto dohody splnomoc- I 
nenci vyhlasujú menom svojich vlád, že je 
shoda v nasledovnom: j

I. K článku 1: i

Manželskými vecami treba rozumiet j 
len: I

Pokračovania, ktorých predmetom sú 
vyhlásenie manželstva zmätočným, neplat
ným, napadnutie manželstva, zrušenie a 
rozluka manželstva („Scheidung“, v Pro
tektoráte Česko a Morava aj „Trennung"), 
ako aj rozvod od stola a lóža (v Protekto
ráte Česko a Morava aj „Scheidung"), 
dalej pokračovania, ktoré sa vzťahujú na
ustálenie trvania alebo netrvania alebo I 
platnosti manželstva medzi stranami alebo I 
na obnovenie manželského spolužitia.

II. K článku 2: I
1. Rozluka manželstiev medzi prísluš

níkmi Slovenskej republiky a Protektorá
tu Česko a Morava.

(') Ak manželia, z ktorých je jeden prí
slušníkom Slovenskej republiky, druhý prí
slušníkom Protektorátu Česko a Morava, 
uzavreli manželstvo pred dňom 14. marca 
1939 a ak manželské spolužitie už netrva
lo dňa 1. januára 1941, rozhodnutie, kto
rým sa manželstvo rozlúči, sa uzná, ak 
manželia mali svoje posledné spoločné 
bydlisko na území tej Strany, u ktorej sa 
rozhodnutie vynieslo, a ak skutočnosti, zi
stené rozsudkom, o ktoré sa opiera roz
hodnutie, tvoria dôvod rozluky podľa prá
va vlasti obidvoch manželov.

(:) Bydliskom v smysle predošlého od
seku je miesto, kde manželia sa usadili 
s úmyslom sa tam trvale zdržovať.

(’) Predpisy odsekov 1 a 2 platia aj vte
dy, ak príslušník Slovenskej republiky je 
súčasne príslušníkom Protektorátu Česko 
a Morava.

2. Rozluka po predchádzajúcom rozvo
de od stola a lóže.

Premena rozvodu od stola a lóža na 
rozluku, vyslovená podľa zákonov nemec-
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kých, uzná sa na území Slovenskej repub
liky aj vtedy, ak nejestvujú predpoklady 
článku 2 dohody, ak doba rozvodu, pred
písaná právom vlasti manželov, po ktorú 
má rozvod trvať, uplynula pri zavedení 
pokračovania.

IU. K článku 3:
Záväzku, odmietnuť rozhodnutie v prí

pade, spomenutom v článku 3, možno vy
hovieť tým, že sa pokračovanie neskoršie 
závislé suspenduje (preruší) až do právo
platného vybavenia skoršieho pokračova
nia, alebo že sa zastaví.

IV. K článku 7:
(') Súdne zrušenie právneho pomeru 

z osvojenia, vyslovené v Nemeckej ríši 
vzhľadom na rasovú rozdielnosť účastní
kov, uzná sa v Slovenskej republike bez 
ohľadu na predpoklad, uvedený v článku 
6, odseku 1 a v článku 7 dohody, ak len 
osvojenec je nemeckým štátnym príslušní
kom, osvojiteľ však Žid.

p) Ak v Slovenskej republike budúcim 
zákonodarstvom sa umožni súdne zrušiť 
právny pomer z osvojenia medzi osvojen
com slovenskej štátnej príslušnosti a medzi 
Židom vzhľadom na ich rasovú rozdielnosť 
platí primerane odsek 1 pre uznanie zru
šenia v Nemeckej riši.

V. K článku 14:

V smysle článku 18, odseku 2 sloven- 
sko-nemeckej dohody zo dňa 18, októbra 
1940 o právnej ochrane a právnej pomoci 
vo veciach občianskeho a obchodného prá
va možno odoprieť uznať rozsudok na pla
tenie alimentov, ak sa vydržovacia povin
nosť zakladá na rozhodnutí, ktoré sa ne
uzná na území druhej Smluvnej Strany.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpi- 
eali tento záverečný protokol, ktorý platí

Sifdj unb 23ctt in eine ©djcibung bem 93an= 
be nad) wirb im Ecbict ber ©íowatifdjen 
91 cpublit, wenn bie fBorausfeljtingen bes 9ír= 
tifcís 2 bes ílbtommens nidjt norlicgcn, an= 
erfannt, wenn bie im Ijeimntlidjen 9icd)t ber 
Eljcgattcn Dorgefdjricbcnc geit ber Trennung 
bei Einleitung bes föcrfaljrens abgclaufcn 
war.

III. 3u ülrtifcl 3:

(Der Scrpflidjtung, in bem in 9lrtifel 3 
Dorgcfcljencn Salle bie Entfdjcibung abju= 
leljncn, faun baburd) genügt werben, bafj 
bas [päter anhängig geworbene SIcrfaíjren 
bis jur redjtsfräftigen Erlcbigung bes ftü» 
[)ercn ausgefetjt (unterbrodjen), ober bafj cs 
cingcftcllt wirb.

IV. 3u QIrtilel 7:

(') Sic im Scutfdjcn 9\cidj mit Jrüdfidjt 
auf bie raffifdje SJcrfdjicbcnljcit bet Seteilig» 
ten ausgefprodjene gcridjtlidjc ilufljcbung 
eines ÄinbcsannaljmcDcrljältniffcs wirb im 
Sebict ber ©lowafifdjcn 9icpublif oljne 
Sücffidjt auf bic in ülrtifcl 6 Ülbfatj 1 unb 
Slrtifel 7 bes Slbfommcns uorgcfcljenc 93or» 
ausfe^ung ancrlannt, wenn nur bas Äinb 
bic beutfdje ©taatsangcljörigtcit befitjt, ber 
¾lnncljmcnbc aber 3ube ift.

(2) Sollte in ber ©lowafifdjcn Kcpublif 
burdj bic tünftige Ecfeljgcbung bie gcridjt» 
lidjc Slufljebung eines SinnafjmcDcrljältnif» 
fes jwifdjen einem Äinbe flowatifdjcr 
Staatsangeljörigfeit unb einem 3ubcn mit 
9rüdfidjt auf iljrc raffifdje Scrfdj'cbenljcit 
crmöglidjt werben, fo gilt ülbfatj 1 für bie 
Slncrtennung ber ilufljcbung im ©cutfrfjcn 
SKcidj entfpredjenb.

V. 3u Mrtilcl 14:

3m Sinne bes Slrtitcls 18 9lbfalj 2 bes 
beutfdj»fíowatifdjcn ilblommens über 
9icdjtsfdjutj unb Kcdjtsljilfe in ^Ungelegen» 
Ijeitcn bes bürgcrlidjcn unb bes ^anbcls» 
9icdjts Dom 18. Dttobcr 1940 laun einem 
Urteil auf Saljlung dou Unterhalt bic 9ln» 
ertennung nerfagt werben, wenn bic Unter» 
Ijaltspflidjt auf ©runb einer Entfdjcibung 
angenommen ift, bic im Sebict bes anbercn 
Sertragfdjliefjenben Seils nidjt ancrlannt 
wirb.

3u Urhmb beffen Ijabcn bic SeooHmädj» 
tigten biefes ©djlufjprotofoll unterjcidjnet, 



Ô50 Slovenský zákonník č. 92. a 93.

ako podstatná súčiastka dohody z dnešné
ho dňa.

Zhotovené vo dvoch pôvodinách v slo
venskej a nemeckej reči v Bratislave dňa 
10. apríla 1941.

öas als wefcntlidjcr SBeftanbtcil bes ¾lbtom» 
mens uom heutigen Sage gilt.

ülusgefcrtigt in boppcltcr Hrfdjrift in 
bcutfd)cr unb [lomatifdjcr Spradje in 5ßrefc 
bürg am 10. fUpril 1941.

VOJTECH TUKA v. r.
VIKTOR BÉČKA v. r. 

Dr. JÚLIUS PONICKY v. r.

HANNS LUDIN e. h. 
Dr. ERICH VOLKMAR e. h. 

Dr. KARL SCHWAGULA e. h.

93.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí zo dňa 28. mája 1942
<o slovensko-nemecké) dohode o vecných uľahčeniach v malom pohraničnom styku.

Splnomocnení zástupcovia Slovenskej republiky a Nemeckej ríše podpísali dňa 3. 
mája 1941 v Bratislave dohodu o vecných uľahčeniach v malom pohraničnom styku.

Vláda schválila túto dohodu dňa 28. júna 1941 a prezident republiky podpísal 
dňa 2. marca 1942 ratifikačnú pôvodinu. Ratifikačné pôvodiny sa vymenily v Ber
líne dňa 12. mája 1942. Podľa článku 23 dohody nadobudne táto účinnost dňom 12. 
júna 1942.

Dohoda sa uverejňuje v slovenskom a nemeckom pôvodnom znení.

Tuka v. r.

Dohoda 
medzi 

Slovenskou republikou 
a 

Nemeckou rišou 
o vecných uľahčeniach v malom pohra

ničnom styku.
Slovenská republika a Nemecká ríša 

sa dohodly, usporiadaf vecné uľahčenia 
v malom pohraničnom styku medzi obo
ma štátmi, uzavretím dohody. K tomu 
účelu vymenovali za splnomocnencov:

Prezident Slovenskej 
republiky: 

mimoriadneho vyslanca a splnomocneného 
ministra 

pána Dr, Štefana Polyáka,

Qlbfommen 

jmifdjen 
bem Dcutfdjcn SReidj 

unb 
ber Síomalifthen SKepubíif 

über bie fachlichen (Erleichterungen im tfeinen 
(Srenjpertehr

3>as ©cutfdje SReid) unb bie SloiBafifdje 
SHepublif finb übereingefommen, bie fadp 
fidjen (Erleidjterungcn im Heinen (Srenjuers 
fcljr 3tnifd)en ben beiben Staaten burd) ben 
¾lbfdjlufj eines Sfbtommcns jn regeln. 3u bic= 
jem 3mccf haben ju Sôeoollmädjtigten er» 
nannt:

Der Deutfdje Síeithstanjlcr:

ben augerorbentlid)cn Scfanbten unb bcDottmädjtiglen 
Sninifter

^errn ^anns £ubin
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prcdnoslu administralívne-právneho odboru 
Ministerstva zahraničných vecí

pána Dr, Viktora Bečku a
prednostu IV. odboru Ministerstva íínamcií

pána Štefana Dudašku,

Nemeckýrišsky kancelár:

mimoriadneho vyslanca a splnomocneného 
mimsira

pána Hannsa Ludina a

ministerského riaditeľa Ríšskeho ministerstva 
financií

pána Dr. Theodora Wuchera.
Splnomocnenci si navzájom oznámili 

svoje splnomocnenia a našli ich v poriad
ku. Dohodli sa o nasledujúcich ustanove
niach:

Článok 1.

(*)  Ako pohraničné pásma' v smysle 
tejto dohody platia na oboch stranách 
spoločnej hranice ležiace územné pruhy, 
ktoré označuje každá Smluvná Strana pre 
svoje územie ako pohraničné pásmo (col
né pohraničné pásmo). Šírka každého 
z oboch pohraničných pásiem má zpra
vidla činif 10 km; pri tom podľa možnosti 
nemá sa prekročiť šírka 15 km.

p) Ministri financií Smluvných Strán 
odovzdajú si navzájom mapu pohraničné
ho pásma a soznam obcí, ktoré ležia v 
pohraničnom pásme.

článok 2.

('] Majitelia, nájomníci a ostatní užíva
telia poľno- a lesnohospodársky užívaných 
pozemkov, ktoré ležia v jednom pohranič
nom pásme, ale sa obrábajú z hospodárskej 
prevodzovne, ktorá leží v druhom pohra
ničnom pásme, môžu za nižšie uvedených 
podmienok v rámci nutnosti podmienenej 
obvyklým obrábaním bez cla cez hranicu 
previesť nasledujúce predmety, výrobky 
a zvieratá:

a) všetko, čo slúži pre riadne obrábanie 
týchto pozemkov, ako hnojivá všetkého 
druhu, siatba (s výnimkou zemiakov na 
sádzanie), semená, priesady (s výnim
kou vínnej révy), rastliny na vysádza
nie, stromy (okrem ovocných stromov), 
vŕby, prírodné kamene, tehly, piesok, 
hlina, 'hrnčiarska hlinka, rašelina, pre

unb
ben SUlinifletialbireltot im ÍRcidjsfinanjminiflcrium 

^crrn Dr. Tíjcobor ÍZBudjcr
Der ^Jräfibent

ber 61 o w a f i f d) e n 9i e p u b I i f : 
ben au^erorbenHtd)cn Gcfanblen unb bcDoUmädjhgteri' 

Sninifter
íjertn Dr. Štefan ípolgaf,

ben (Eljcf ber redjHid^abmtntftratiDen Gettion 
im SRiniftcrium bes ülufccrn 
jjcrrn Dr, 2Jiftor ÍBečfa

unb
ben CIje[ bet IV. Scttion im $inanjminiftcrium 

íjerrn Štefan DubašEo.
Die SScDodmädjtigten (jáhen einanber ifjre- 

SSoKmadjten mitgeteilt unb in Drbnung bc» 
funben. Gie (jáhen fidj übet folgenbe 23eftim= 
mungen geeinigt:

Sír ti! ef 1
(*)  ílís GrenjbejirEe im Ginne biefes 91b» 

Eommens gelten bie auf beiben Geiten ber ge= 
meinfdjaftlidjen Grenje gelegenen Gclänbe» 
ftreifcn, bie jeber ber Dcrtragfdjliefjenben 
Seile für fein (Schiet als Grenjhcjirt ßoll» 
grenjbejitE, Grenjjone) bejeidjnet. Die 35rcite 
jebes ber beiben GrenjbejirEe foH in ber SRc» 
gel 10 km betragen; babei foH bie 25rcitc oon. 
15 km nad; OTöglidjfeit nidjt überfdjritten 
werben.

(=) Die Jinanjminifter ber oertragfdjlie» 
fjenben Teile werben einanber eine Äartc bes 
GrenjbejirEs unb ein iöerjeidjnis ber im 
GrenjbejitE gelegenen Drtj¾aften übermit» 
teln.

Sír ti f ei 2
(') (Eigentümer, tpädjter unb fonftige 

SHuljungsberedjtigte uon lanb» ober forftmirt» 
fdjaftlidj genügten Grunbftüden, bie in bem 
einen GrenjbejitE liegen, aber oon einer im 
anberen GrenjbejitE gelegenen wirtfdjaftli» 
djen Sbetriebsftättc aus bewirtfdjaftet werben, 
bütfen bie folgenben Gegenftänbe, Grjeug» 
niffe unb Tiere unter ben nadjfteijenb ange» 
gebenen 23cbingungcn im SKaljmen ber burdj 
bie üblidje fScwirtfdjaftung bebingten Slot» 
wcnbigEeit jolífrci über bie Grenje bringen: 
a) alles, was jur orbnungsmäfjigen 25ewirt» 

fdjaftung bicfer Grunbftiide bient, wie 
Düngemittel jeber Slrt, Gaatgut (aus» 
genommen GaatEartoffeln), Gämcreicn, 
¾Jflänjlinge (ausgenommen ÜBeinrcben), 
fPflanjen für Gdjonitngen, 23äumc (aus» 
genommen Dbftbäume), SBeiben, Statur» 
ftcine, Siegel, Ganb, ieljm, Tonerbe, Torf, 
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vinohradníctvo cement a drevené pa
lice, okrem toho v poľno- a lesnoho- 
spodárstve obvyklé stroje, nástroje, vo
zidlá a pracovné zvieratá, včítane vý- 
strojných predmetov, ako aj potrebné 
krmivo pre pracovné zvieratá a po
trebné pohonné látky pre stroje a vo
zidlá;

ib) poľno- a lesnohospodárske výrobky 
týchto pozemkov včítane zvieracích 
výrobkov, na týchto pozemkoch ulove
nú zver a tamtiež vylovené ryby;

c) hospodárskej prevodzovni patriaci do
bytok, včítane jednokooytníkov (kone, 
somáre, mulice), ktorý sa vyženie na 
pastvu na spomenuté pozemky, ako aj 
krmivo potrebné počas pastvy týchto 
zvierat na uvedených pozemkoch. Pri 
zpätnom dovoze vzťahuje sa colné oslo
bodenie tiež na mladý dobytok, ktorý 
sa v druhom pohraničnom pásme zro
dil. Toto platí tiež na výrobky, získané 
behom pastvy, ako na mlieko, maslo, 
syr a vlnu.

(:) Stroje, náradie, vozidlá, pracovné 
zvieratá a výstrojné predmety musia sa 
vrátiť po ukončenom upotrebení, dobytok 
po ukončenej pastve zpät cez hranicu; to 
isté platí na neupotrebené krmivo a po
honné látky.

(’) Osoby, ktoré chcú uvedené výhody 
použiť, musia príslušným colným úradom 
predložiť potvrdenie, ktoré je vystavené 
pre pozemok príslušným úradom a obsa
huje majetkový pomer, polohu, veľkosť a 
spôsob obrábania pozemku ako aj prípad
ný stav dobytka. Potvrdenia majú sa vy
hotoviť bezplatne. V prípade zmien treba 
potvrdenie behom dvoch týždňov opraviť.

(4) Výhody sa môžu uplatniť len v tých 
ročných obdobiach a denných časoch, v 
ktorých sa podľa miestnych zvyklostí vy
konávajú poľno- a jesnohospodárske 
práce.

(:) Složenie colnej istoty sa v uvede
ných prípadoch nepožaduje, iba žeby jest
vovalo proti osobe, ktorá si nárokuje vý
hody, odôvodnené podozrenie.

Článok 3.

Za výrobky poľnohospodárske v smy
sle článku 2 sa považujú tiež čerstvé 
hrozno a ostatné ovocie. Colné oslobode- 

fiir bon 2Bcinbnu Semení unb íjoíjftccfen, 
aufjcrbcm bie in ber £anb= unb gorftwirb 
fdjaft iiblidjcn SHafd)incn, (Scräte, galjr*  
jcugc unb Arbeitstiere, einfd)Iicfjíid) ber 
Ausriiftungsgcgenftänbe, fowie bie erfor= 
bcrlidjen guttermittel für bie Arbeitstiere 
unb bon crforbcrlidjcn SBetriebsftoff für 
bie SUafdjinen unb galjrjcuge;

b) bic lanb= unb forftwirtfdjaftlidjen «Srjeug« 
niffe biefer Grunbftüde einfdjliefjlid) ber 
tierifdjen (Srjeugniffe, bas auf biefen 
Srunbftüden erlegte Álilb fowie bie ba= 
felbft gefangenen gifdje;

c) bas jum ÜBirtfdjaftsbetrieb gehörige AicI) 
einfdjliefjlidj ber (Einľjufer (jßfcrbe, <£fcl, 
OTaulefcI, OTauítierc), bas jur SBeibe auf 
bie erwähnten ©runbftiiďe gebradjt wirb, 
fowie bic wäljrenb bes Aufenthalts ber 
Diere auf ben erwähnten (Srunbftüden er= 
forberlidjen Futtermittel. Ači ber ¾iid= 
bringung erftrcdt fid) bie 3°nfreii)cit auf 
bie in bem anberen ©rcnjbejirE non bem 
Aich geborenen gungticre. Gie gilt and) 
für bie wäíjrenb bes SBcibegangcs gemom 
nenen ©rjeugniffc, wie SJlild), Autter, 
Ääfe unb AJoUc.
(2) Die SKafdjincn, «Scräte, Fatjrjeugc, 

Arbeitstiere unb Ausrüftungsgcgenftänbe 
müffen nadj beenbetem (Scbraud), bas 2IJeibe= 
Diel) nadj beenbetem AJcibcgang über bie 
«Srenje jurüdgebradjt werben; bas gleiche gilt 
für bie nitfjt uerbraudjten Futtermittel unb 
Setriebsftoffc.

(3) ißerfonen, bie non ben oorftc^enbcn 
Aergünftigungen (Sebraudj mad)en wollen, 
[jáhen ben juftänbigen gollftellen eine 25c= 
fdjeinigung uorjulcgen, bie non ber für bas 
©runbftüd juftänbigen BScljörbc ausgefteüt 
ift unb ®igentumsDerI)ältnis, £age, ©röfjc 
unb Aeftcllungsart bes «Srunbftütfs fowie 
ben etwaigen Aicljbeftanb ergibt. Die Acfdjei» 
nigungen finb Eoftcnlos ausjufteKcn. 3m gaü 
oon Aeränberungen ift bie 23efd)cinigung bin» 
nen jwei Alod)cn au berid)tigen.

C) Die Aergünftigungen bürfen nur in 
ben galjresjeiten unb ju ben Dagesjciten in 
Anfprudj genommen werben, in benen nad) 
ben örtlidjcn ®cwol)nl)citen lanb= unb forft= 
wirtfd)aft(i«f)e Arbeiten ausgefül)rt werben.

(s) Die Hinterlegung einer 3ollfid)erl)cit 
wirb in ben oorftcljenb angeführten gallen 
nidjt verlangt, cs fei benn, bafj begrünbeter 
Acrbadjt gegen bie SuoerläffigEeit bes Acredj= 
tigten beftel)t.

Artifel 3
Als ©rjeugniffe ber £anbwirtfd)aft im 

Ginne bes Artilcl 2 gelten aud) frifdje AJcin» 
trauben unb fonftiges Dbft. Die 3°Hfreiijeit 
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nie podľa článku 2 vzťahuje sa tiež na 
z nich zhotovenú mútení n u a mušt, ktoré
ho kvasenie sa ešte nedokončilo. Múleni- 
na a mušt musia sa všaík previezť najne
skoršie do 30. novembra roku oberačky 
cez hranice do vlastných vínnych pivníc. 

nad) ¾lrtiteí 2 crftrcďt fidj aud) auf bie baraus 
Ijergcftcíítc Maiftyc unb ben Moft, beffen Gä= 
rung nod) nidjt bcenbct ift. Maiftyc unb Moft 
müffen jcboty fpätcftens bis jum 30. 91oocm= 
ber bes <Erntejaíjres in bie eigenen Äclíer übet 
bie Grenje gcbratyt werben.

Článok 4.

Pre jednokopytníkov, patriacich k ho
spodárskej prevodzovni' pozemkov ozna
čených v článku 2, odseku 1 povoľuje sa 
bezcolnosť, ak 'tieto zvieratá majú sa v 
protiľahlom pohraničnom pásme podko
vať alebo zverolekársky ošetriť a potom 
zpät doviesť.

Sir ti í el 4
Jür Giityufcr, bie jum Sßirtfdjaftsbctrieb 

ber im Qlrtifel 2 ííbfafj 1 bejcityncten Gtunb» 
ftüde gehören, wirb gcroäíjrt,
wenn bicfe Diere im gegenüberliegenben 
Grenjbcjirt beftytagen ober einet ticrärjt= 
litycn Slcljanblung untcrjogen werben follen 
unb banaty jurüdgcbratyt werben.

Článok 5.

(') V pohraničnom pásme bývajúci ry
bári, ktorí vykonávajú svoju živnosť v po
hraničných vodách, môžu svoje plavidlá a 
rybárske náčinie ako aj ulovené ryby do
viezť bez cla cez hranicu. Plavidlá a ry
bárske náčinie musia sa z cudzieho po
hraničného pásma zpät doviezť, Bezcol
nosť na ulovené ryby platí len vtedy, ak 
sa dovezú na breh územia toho štátu, 
v ktorom rybár má bydlisko.

(2) Rovnaké výhody patria športovým 
rybárom, aj keď sa v pohraničnom pásme 
zdržujú len prechodne.

Článok 6.

(') Ako zásobu jedla môžu obyvatelia 
jedného pohraničného pásma previezť bez 
cla do druhého pohraničného pásma den
ne najviac dva kilogramy k požívaniu pri
pravených potravín, ako aj víno v najvyš
šom množstve dvoch litrov. Osobám pra
cujúcim v druhom pohraničnom pásme 
môžu sa požívatiny v primeranom množ
stve doniesť dodatočne.

(2) Osoby, bývajúce v jednom pohra
ničnom pásme, ktoré vykonávajú svoje 
povolanie v druhom pohraničnom pásme, 
môžu, ak sa na svojom pracovnom mieste 
zdržujú viac pracovných dní, bez cla pre
viezť zásobu jedla v množstve primera
nom ich pobytu, najviac však pre potrebu 
jedného týždňa.

(’) Obyvatelia jedného pohraničného 
pásma môžu pre svoju vlastnú potrebu 
bez cla previezť cigary, cigarety a tabak 
do druhého pohraničného pásma, ak ide 
len o množstvo, ktoré neprekročuje po-

¾l r t i r c I 5
(■) Die im Grenjbejirt anfäffigen giftyer, 

bie iljrem Gewerbe in Gtenjgewäffcm nach» 
geljen, bürfen tyre ^aljrjeuge unb Sanggcräte 
fowie bie gefangenen giftye joüfrei über bie 
Grenje bringen. Die gafjtjeuge unb $ang= 
gerate müffen aus bem fremben Grenjbejirt 
jurüdgcbratyt werben. Die gollfretyeit wirb 
für bie gefangenen fjiftye nur gewährt, wenn 
bie $iftye im Gebiet bes Staates an £anb 
gebratyt werben, in bem ber fjiftycr anfäffig 
ift.

(2) Die gleityen fBergünftigungen ftefjen 
Gportfiftyern ju, auty wenn fie fid) im Grcnj= 
bejirt nur ootübetgeljcnb autyalten.

QI r t i f c I 6
(’) QIIs Munboorrat bürfen bie fScwoijner 

bes einen Grenjbejirfs in ben anberen Grcnj= 
bejirt joUfrei genufjfertige Staijrungsmittci 
für einen 2ag im ^ötyftgewityt non jwei Äilo= 
gramm fowie Mein in einer jpötyftmenge oon 
jwei £itern mit fity fityren. Den im anberen 
Grenjbejirt arbeitenben ißerfonen bürfen bie 
entfpretyenben Mengen an Jiatjrungsmittcln 
natygetragen werben.

(2) fßerfonen, bie in bem einen Grcnj*  
bejirt motyien unb in bem anberen Grcnj= 
bejirt tyren SScrnf ausüben, bürfen, wenn fie 
meljrcte Sirbeitstage an tyren íirbcitsftätten 
oerbteiben fotlcn, ben Munboorrat in einer 
ber Dauer biefes Mifentyalts entfpretyenben 
Menge, Ijötyftens aber ben fBcbarf für eine 
Motye, jonfrei mitncljmen.

(2) Die fßcwoljncr bes einen Grenjbejirfs 
bürfen joüfrei für ben eigenen föerbrauty 3>= 
garten, Bigaretten unb labat in ben anberen 
Grenjbejirt mitncljmen, wenn cs fidj nur um 
Mengen Ijanbcit, bie ben ÍBebatf eines 9iaw 
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trebu fajčiara pre jeden deň. Najvyššie 
množstvo činí:
u cigár...............................10 kusov,
u cigariet .... 25 kusov,
u tabaku .... 50 gramov,
u žuvacieho tabaku 3 kusy (závitky].

Článok 7.

Robotníci a zamestnanci môžu zamest
návateľom obvykle poskytnutý deputát 
poľnohospodárskych výrobkov bez cla 
previezt do svojich domov, po colných ce
stách alebo po vedľajších cestách, ktoré 
colná správa k tomuto účelu zvlášť povo
lila.

Článok 8.
(') Predmety vlastnej potreby obyvate

ľov jedného pohraničného pásma, ktoré sa 
prenesú pod podmienkou vrátenia do dru
hého pohraničného pásma, aby sa tam 
opravily, sú od cla oslobodené.

(') Od cla budú ďalej oslobodené niž
šie uvedené predmety, ktoré obyvatelia 
jedného pohraničného pásma pod pod
mienkou zpätného dovozu prevezú do 
druhého pohraničného pásma, aby sa tam 
zošľachtily:
a) obilie, semená, strukoviny, olejnaté 

plody, konope, ľan a podobné poľno
hospodárske suroviny, ktoré budú či
stené, mleté, šrotované, roztlčené, vy- 
lúpané, trepané alebo podobným spô
sobom spracované;

b) drevo, ktoré sa má rozkúskovať, roz
štiepiť alebo spracovať na dosky, brvná 
alebo na koly;

c] dubová alebo iná kôra, ktorá sa má 
rozrezať, rozomlieť alebo iným spôso
bom spracovať.
Vedľajšie výrobky, získané pri zošľach- 

tení, musia sa, pokiaľ majú colnú hodnotu, 
zpät doviezť so spracovanými predmetmi 
alebo pri ponechaní v druhom pohranič
nom pásme vyclieť. Táto výhoda predpo
kladá, že pohraniční obyvatelia sú na mly
ny alebo iné závody ležiace v druhom po
hraničnom pásme odkázaní a že uvedené 
predmety sa použijú pre vlastnú hospodár
sku potrebu pohraničných obyvateľov.

Článok 9.
Oslobodenie od cla sa povoľuje pre 

vrecia a iné obaly, v ktorých poľnohospo- 

djcrs für einen Sag nidjt übcrfchrcitcn. Die
5)ödjftincngc beträgt:
bei gigarren 
bei gigaretten 
bei Sabaf . 
bei Äautabaf

. 10 Stud,

. 25 Stud,

. 50 ©ramm,

. 3 6tül (Stollen).

Slrtifcl 7
Arbeiter unb SlngcftcIIte bürfen bie iljncit 

pom SIrbeitgeber üblidjcrwcife als Deputat 
gewährten Žobcncrjcugniffe auf ben goß“ 
ftrafjen ober auf ben non ben juftänbigen 
goltbeljörben tjierfür befonbers jugelaficncn 
Stcbenwcgen gollfrei über bic Srenje in tyre 
SBcljaufung verbringen.

Sir ti fei 8
(') ©egenftänbe bes eigenen iBcbarfs ber 

fBcwoIjncr bes einen ©renjbejirfs, bie in ben 
anbercn ©renjbejirf unter ber fßerpflidjtung 
bet 9tüdbringung gebradjt werben, um bott 
ausgebeffert ju werben, bleiben pom goH bc» 
freit.

(2) SJom goH werben ferner bie nadjftc  
ijenb aufqefüljrten ©egenftänbe befreit, bic 
oon ben fBcwoijncrn bes einen ©renjbejirts 
in ben anbercn ©renjbejirf unter ber 58er« 
pflidjtung ber Stüdbriiigung gebradjt werben^ 
um bort eine SJerebelung ju erfahren: 
a) öetreibe, Samen, ijülfenfrüdjte, ölfrüdjte, 

^anf, fyladjs unb äijnlidje lanbwirtfdjaff» 
lidje fRoIjcrjcugniffc, bic gereinigt, gcmalp 
(en, gefdjrotet, jerquctfdjt, cntljülft, gc» 
fdjlagen ober einer fonftigen ^Bearbeitung 
unterzogen werben feilen;

*

b) ^olj, bas jcrfleincrt, gcfpalten ober ju 
fBrctfern, SBalfen ober ißfäljlcn verarbeitet 
werben foH;

c) ©idjen» ober fonftige Stinbc, bie jerfdjnit» 
ten, gemahlen ober einer äljnlidjen iBcar» 
beitung unterjogen werben foH.

Sie bei ber föercbclung gewonnenen Stehen*  
erjeugniffe muffen, foweit fie einen gollwcrt 
befifjen, mit ben bearbeiteten ©egenftänben 
jufammen jurüdgebradjt ober bei Selaffung 
im anberen ©renjbejirf verjolit werben. Die 
SBcrgünftigung hat jur SJorausfctjung, bafj 
bic örcnjbcwoljncr auf bic im anbercn ©renj» 
bejirt gelegenen Stühlen ober fonftigen 2?c= 
triebsftätten angcwicfcn finb unb bafj bic er» 
wäljntcn ©egenftänbe für ben eigenen SBirt» 
(djaftsbebarf bet ©rcnjbcwoljncr gebraucht 
werben.

¾I r t i f c ľ 9

Die ^Befreiung von gölten wirb für 6ädc 
unb anbere Umfdjlicfjungen gewährt, in bc» 



J>1 o v e n s k ý zákonník č. 93. 555

dárske výrobky alebo iné v pohraničnom 
styku sa vyskytujúce predmety z jedného 
pohraničného pásma prevezú do druhého 
a z toho sa vrátia prázdne, alebo ktoré sa 
prevezú z jedného pohraničného pásma 
prázdne, aby sa naplnily uvedenými pred
metmi a potom zpät doviezly.

Článok 10.

Obyvatelia jedného pohraničného pás
ma môžu pri výkone svojho povolania do 
druhého pohraničného pásma bez cla pre
viezť potrebné pracovné a závodné nára
die pod podmienkou zpä'tného dovozu.

Článok 11.

(') Lekári, zverolekári a pôrodné asi
stentky, ktorí bývajú v jednom pohranič
nom pásme, môžu pri výkone svojho po
volania v druhom pohraničnom pásme .pre 
svoj výkon potrebné náčinie a nástroje 
previezť bez cla pod podmienkou ich zpät- 
ného dovozu.

(2J Pre liečivá, obväzový materiál a 
dezinfekčné prostriedky, ktoré v odseku 1 
označení lekári, zverolekári a pôrodné 
asistentky pri poskytnutí pomoci v dru
hom pohraničnom pásme majú so sebou 
pre bezprostredné upotrebenie, poskytuje 
sa bezcolnosť. V dovoznom štáte nepri
pustené liečivá a dezinfekčné prostriedky 
nesmú označené osoby so sebou priviezť. 
Neupotrebené liečivá, obväzový materiál 
a dezinfekčné prostriedky musia sa zpät 
doviezť.

(3) Složenie colnej istoty nebude sa 
zpravidla požadovať.

Článok 12.

Pre obväzový materiál a liečivá, ktoré 
obyvatelia jedného pohraničného pásma 
na základe lekárskeho alebo zverolekár
skeho predpisu donesú z takých lekárni 
druhého pohraničného pásma, na ktoré po
dľa miestnych pomerov sú odkázaní, po
skytuje sa bezcolnosť, ale len pre také 
množstvá, ktoré odpovedajú potrebám 
jednotlivých prípadov onemocnenia. V do
voznom štáte nepripustené lieky nesmú 
sa doviezť. Pri obväzovom materiále, pri i 
jednoduchých k medicinálnym účelom 
slúžiacich drogách a pri jednoduchých 
známych farmaceutských preparátoch, 
ktorých farmaceulské označenie na 
obale je jasne a zreteľne vyznačené a 
ktoré v príslušnom území podľa platných 

ncn íanbwirtfdjaftliche ©rjcugniffe unb fonft 
im ©renjacrtehr Dortommenbe ©egenftänbe 
aus bem einen Ôrenjbejirk in ben anberen 
gebracht werben unb non bort leer juriiď= 
gelangen, ober bie leer aus bem einen 6renj= 
bejirt in ben anberen gebracht unb mit ben 
ermähnten ©egenftänben gefüllt wieber ein= 
geführt werben.

91 r t i f e I 10
Die Bcwoljner bes einen ©renjbcjirts 

bürfen anläfjlid) ber fMusübung ihres Berufs 
im anberen ©renjbejirt bas crforberlidje 2Ir= 
beitSí unb Betriebsgerät joüfrei unter ber 
Bebingung ber Büdbringung mit (ich führen.

’M r t i f e 1 11
(') ilrjtc, Dierärjte unb Hebammen, bie 

in bem einen ©renjbejirt wohnen, bürfen bei 
fMusübung ihres Berufs im anberen ©renj= 
bejirt bie jur Ausübung bes Berufs notwcn= 
bigen ®eräte unb 3nftrumentc joüfrei unter 
ber Bebingung ihrer Biidbringung mit fich 
führen.

(2) fjür ^eilmittef, Berbanbftoffe unb 
Desinfektionsmittel, bie eón ben im Ülbfatj 1 
bejcichneten íírjtcn, Sierärjtcn unb ^eb= 
aminen bei bet ^ilfeleiftung im anberen 
©renjbejirt jum unmittelbaren Berbraudj 
mitgeführt werben, wirb goHfrcihcit gewährt. 
3m ©infuljrftaat nidjt jugelaffcne ijeilmittcl 
ober Desinfektionsmittel bürfen bie bcjcid)= 
neten Bctf°nen nicht mitbringen. Slidjt oer= 
braudjte Heilmittel, Berbanbftoffe unb Des  
infct'tionsmittel inüffen wieber ausgeführt 
werben.

*

(3) Die Hinterlegung einer SoMfidjerheit 
wirb in ber Siegel nidjt verlangt.

Sir titel 12
gür Berbanbftoffe uiib Brjnciwarcn, bie 

Bewoljncr bes einen örenjbejirts gegen Be= 
jepte oon Slrjten ober Dierärjten aus foldjcn 
Slpotljefen bes anberen ©renjbejirts Ijolcn, 
auf bie fie nad) ben örtlidjen Bcrljältniffcn 
angewiefen finb, wirb 3o|ifvcil)cit gewährt, 
jebodj nur für Biengen, bie ben Bcbürfnifjcn 
bes einjelnen Ärantljeitsfallcs entfpredjen. 
3m ©infuljrftaat nidjt jugelaffenc 'Mrjnei1 
waren bürfen nidjt eingebradjt werben. Bei 
Berbanbjtoffen, bei einfadjen, jn 9JlebijinaI= 
jweden bienenben Drogen unb einfadjen. be= 
kannten pljarmajeutifdKn Bräparatcn. bereu 
pbarmajeutifdje Bejc'djnting auf bet llinbüN 
lang genau unb beutlidj crfidjtlidj ift unb bic 
nad) ben im betreffenben ©ebiet geltcnben 
Bcftimmungen im H°nbucrfauf verabreidji
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ustanovení možno predať v malom predaji 
a ktoré sú v dovoznom štáte pripustené, 
poskytne sa colné oslobodenie pre iaké 
množstvá, ktoré odpovedajú jednotlivým 
prípadom onemocnenia aj vtedy, ak sa le
kársky predpis nepredloží.

Článok 13.

(') Pokiaľ vozidlá všetkého druhu 
(obyčajné povozy, jazdné kolá, motorové 
vozidlá atd.), jednokopytnici (kone, somá
re, mulice) a dvojkopytnici (voly a kravy) 
prestupujú hranicu len za tým účelom, aby 
osoby alebo tovar z jedného pohraničného 
pásma dopravily do druhého alebo odtiaľ 
odviezly, poskytuje sa pre nich bezcol- 
nosť. Colné oslobodenie sa vzťahuje tiež 
na potrebné výstrojné predmety ako aj na 
potrebné krmivo a pohonné látky. To isté 
platí, pokiaľ je daná miestna potreba, na 
vozidlá a ťažné zvieratá, ktoré sa prevezú 
na prechodný pracovný výkon do druhé
ho pohraničného pásma. Vozidlá, ťažné 
zvieratá, výstrojné predmety ako aj ne
spotrebované krmivo a pohonné látky mu
sia sa zpät doviezť.

(ľ) Osoby, ktoré sú colným úradom 
známe ako spoľahlivé, oslobodia sa od 
složenie colnej istoty; v tomto prípade 
vyhotoví sa im colným úradom potvrde
nie, ktorého platnosť môže byť na požia
danie jednoročná.

Článok 14.

Obyvateľom pohraničného pásma po
skytuje sa colné oslobodenie:
a) pre rakve s mŕtvolami a pre urny s po

polom zomrelých, včítane vencov a 
podobných k ozdobe rakiev, urien a do
pravných prostriedkov slúžiacich pred
metov;

b) pre predmety, slúžiace k výzdobe hro
bov, pokiaľ nie sú určené k trvalému 
vyzdobeniu týchto;

c) pre kvetinové viazanice z prírodných 
a umelých kvetín, lístia a tráv (vence, 
kytice a podobné), ktoré pohraniční 
obyvatelia z príležitosti slávnosti osob
ne prenesú cez hranicu; 'táto výhoda sa 

nevzťahuje pre kvetinové viazanice, 
kloré oa prenesú pre živnostenské ale
bo obchodné účely cez hranicu;

d) pre bohoslužobné predmety, spevníky, 
modlitebné knižky, ktoré sa používajú 

werben biirfen unb im ©infuljrftaat jugelaf» 
jon finb, wirb bic golifrciljcit für DHcngcn, bie 
bom 25cbiirfnis bes cinjclncn Ärantljcitsfallcs 
cntfprcdjcn, aud) bann gewährt, wenn ein 
ľhejept nidjt oorgclcgt wirb.

51 r t i E e l 13
(') Soweit $al)rjcugc aller SUrt (gewöljn» 

lidje Silagen, Jaljrräbcr, Äraftfaljrjeuge 
njw.), ©iníjufer (5ßfcrbc, <£fel, SJfaulcfel unb 
SUaulticrc) unb SrDciljufer (Ddjfcn unb Äiilje) 
nur ju bem ’ 3mcď bie ©renje überdrehen, 
um ¾Jerfoncn ober SBarcn oon bem einen 
©renjbejirf in ben anbercn ôrenjbejirt ju 
ocrbringcn ober eón bort ju Ijoíen, wirb für 
fic Sollfreiljeit gewährt. Die Sollfrciljeit et» 
ftrcdt fidj aud) auf bic bajugcljôrigen Sius» 
riiftungsgcgcnftänbc fowie auf bic crforber» 
lid)cn Futtermittel unb Soctricbsftoffc. Das 
glcidjc gilt, foweit ein örtlidjcs 25cbürfnis bc» 
ftcljt, für bic Fahrjcuge unb Sugticre, bie jur 
vorübcrgel)cnbcn Slrbcitslciftung in ben an- 
beren ©renjbejirf gebradjt werben. Die Fd)r' 
jeuge, 3ugticrc unb Slusrüftungsgcgenftänbe 
fowie bic nid)t oerbraudjten Futtermittel unb 
23ctricbsftoffe müfien jurüdgebradjt werben.

(-) ¾Jcrfoncn, bic ben 3oübcl;örben als ju= 
ocrläffig betannt finb, werben oon ber hinter» 
Icgung einer SoUfidjcrijeit befreit; in biefem 
Fall wirb iljncn non ben 3Dhbcl)örben ein 
Sluswcis ausgefteüt, beffen GültigEeit auf 
SKntrag bis auf ein 3aljr erftredt werben 
Eann.

51 r t i E c l 14
Den 25cwoljnern ber ©rcnjbcjirEc wirb 

□oüfrciljeit gewährt:
a) für Särge mit Dcidjcn unb für Urnen mit 

5lfdjc 53crftorbcncr cinfdjlicfjlid) ber 
Äränje unb äl)nlid)cr jur SJcrjicrung ber 
Särge. Urnen ober 25cförbcrungsmittel 
bicncnber ©egenftänbe;

b) für bic jur Slusfdjmüdung oon Srab» 
ftätten bicnenbcn ©egenftänbe, foweit fie 
nid)t jur bauernben Slusfdjmiidung bc» 
ftimmt finb;

c) für Slumcngcbinbc aus natürlidjen unb 
tünftlidjcn ŠUumcn, Solättcrn unb ©rä» 
fern (Ätänje, Sträufjc unb bcrglcidjcn), 
bic ©rcnjbcwoljncr bei ©clegenljcit einer 
Feicrlidjtcit pcrfönlid) über bie ©renje 
bringen; biefe 53crgünftigung erftredt 
fidj nidjt auf SMumcngcbinbc, bic ju ge» 
wcrblidjcn ober ijanbclsjwedcn übet bie 
©renje gebradjt werben;

b) für Äultgegenftänbe, Äirdjgcfang» unb 
©cbctbüchcr, bic ju rcligiöfcn ßweden be» 
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pre náboženské účely, za predpokladu, 
že sa zpät dovezú;

e) pre športové náradie ,pod podmienkou 
zpätného dovozu;

f) pre zástavy a stuhy bojovníckych, Stre
leckých, hasičských a podobných spol
kov jedného pohraničného pásma, kto
ré sa zúčastnia v druhom pohraničnom 
pásme osláv, pod podmienkou zpälné- 
ho dovozu zástav a stúh;

g) pre pušky, munície a poľovnícku vý
zbroj strelcov, poľovníkov a osôb, po
verených lesoochranou, ktoré sa v dru
hom pohraničnom pásme zúčastnia 
streľby o ceny alebo výcvikovej streľ
by alebo poľovačky alebo vykonávajú 
lesnícky alebo poľovnícky dozor, pod 
podmienkou zpätného dovozu pušiek, 
poľovníckeho výzibroja a nespotrebo
vanej munície.

Článok 15.

Pokiaľ to miestne pomery vyžadujú, 
najmä v styku obrábania poľných a les
ných hospodárstiev, colné úrady oboch 
strán prípadne po vzájomnom dorozume
ní, berúc ohľad na potreby pohraničných 
obyvateľov podľa možnosti pripustia vý
nimky z ustanovenia, že styk tovaru môže 
sa diať len po colných cestách a behom 
pevne stanovených denných hodín.

Článok 16.

Pri požiaroch a iných nehodách v po
hraničnom pasme môžu hasiči a banskí 
strážcovia ako aj mužstvo ostatnej zá
chrannej služby za účelom poskytovania 
pomoci prestúpiť hranicu v každom den
nom a nočnom čase aj mimo colných ciest 
spolu s náradím, vozidlami a poťahmi včí
tane potrebného krmiva pre kone, ako aj 
potrebných pohonných látok pre vozidlá, 
bezcolne a bez colných formalít. Náradie, 
vozidlá a poťahy ako aj nespotrebované 
krmivo a pohonné látky treba po ukonče
ní pomoci previezť zpät cez hranicu.

Článok 17.

Príslušné služobné miesta Smluvných 
Strán nariadia každé pre svoje územie 
potrebné dozorné opatrenia, aby zneuži- 

nutjt werben, unter ber Sebingung ber 
SHüdbringung;

e) für Sportgeräte unter ber Sebingung ber 
fKüdbringung;

f) für Jaljncn unb Gdjlcifcn non Äricgcr», 
Gdjügen», Jeuerwcljr» unb äljnlidjcn 23er» 
einen bes einen ©renjbejirts, bie im an» 
beten ©renjbejirt an einer SJcranftaltung 
teilnetjmen, unter ber Sebingttng ber 
¾iidbringung ber Jaljnen unb Sdjicifcn;

g) für ©eweljte, OTunition unb 3a9‘)alis“ 
rüftung ber ©djütjen unb gägcr unb ber 
mit bem Jorftfdjulj betrauten tperfonen, 
bie im anberen ©renjbejirt an einem 
ipreis» ober fibungsfdjicfjen ober an einer 
3agb teilneljmcn ober ben Forft» unb 
Sagbfdjutj ausüben, unter ber Scbingung 
ber Siiidbringung ber ©emctjre, bet 3o<lb= 
ausrüftung unb ber nidjt nerbraudjten 
Wtunition.

r t i t e I 15

Soweit es bie örttidjen SJcrtjältnifje, ins» 
befonbere im lanb» unb forftwirtfdjaftlidjen 
ScwirtfdjaftungsDcrf'cljr, erforbern, werben 
bie beiberfeitigen gollbcljörbcn, gegebenem 
falls im SBcncijmcn miteinanber, unter weit» 
gefjenber iöerüdfidjtigung ber 25cbürfni|)e 
ber ©renjbewoljner nad) 9J¼ôgľiďj£cit Hus» 
naljmen non ber Scftimmung julaffcn, bafj 
ber fPerteljr mit SBaren nur auf goüftrafjen 
unb wäljrenb ber feftgefeljtcn Tagcsftunbcn 
erfolgen barf.

91 r t i t c l 16 '

25ei 23ränben unb anberen UnglüdsfäUcn 
in ben ©renjbejirten bürfen Jener» unb 
23ergwel)ren fowie ffllannfdjaftcn bes fonfti» 
gen SRcttungsbienftcs bie ©renje jur .fjilfc» 
leiftung mit iljrcn ©eräten, Jahrjcugcn unb 
öefpannen cinfdjliefjlid) bes erforbcrlid)cn 
Jutters für bie ipferbe fowie ber erforber» 
lidjctx 25etriebsftoffe für bie Jaljrjeuge frei 
oon goü unb allen goüförmlidjteiten ju jeber 
Sages» unb 9lad)tjcit aud) aufjcrljalb ber 
goüftrafjen überfdjreiten. 5)ie ©eräte, Jal)r» 
jeuge unb ©efpannc fowie nidjt oerbraudjte 
Futtermittel unb SBctricbsftoffc finb nad) bc» 
enbeter ^ilfcleiftung über bie ©renje jurüd» 
jubringen. ।

Sír tit el 17

Die juftänbigen Dienftftcüen ber oertrag» 
fdjliefjenben Teile werben jebe für iljr Sebict 
bie notwenbigen Überwadjiingsmafjnaljmen 
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tie v tejlo dohode uvedených výhod zne
možnily. V prípade potreby sa príslušné 
služobné miesia Smluvných Strán o tom 
navzájom upovedomia. Vydané vykoná
vajúce nariadenie k tejto dohode si navzá
jom oznámia.

Článok 18.

V tejlo dohode uvedené colné oslobo
denie zahrňuje v sebe tiež oslobodenie od 
dovozných a vývozných ciel ako aj od 
ostatných dávok a poplatkov. S colným 
oslobodením sa spojuje súčasne tiež oslo
bodenie od hospodárskych dovozných a 
vývozných zákazov po prípade obme
dzení.

Článok 19.

(') Na poli veterinárnej polície platia 
v malom pohraničnom styku ustanovenia 
prílohy, ktorá tvorí podstatnú súčiastku 
tejto dohody.

(:) V ostatnom platia zdravotno a vete- 
rinárno policajné predpisy ako aj pred
pisy k ochrane rastlín proti škodcom, 
proti zvrhnutiu a proti vyhubeniu ako aj 
za týmto účelom vydané obmedzenia 
Smluvných Strán a ostatné v úvahu pri
chádzajúce policajné predpisy.

Článok 20.

Keby sa pri vykonávaní tejto dohody 
vyskytly ťažkosti, vstúpia príslušné úrady 
Smluvných Strán do bezprostredného sty
ku za účelom ich odstránenia. Keby sa 
dohoda nedocielila, vyriešia sa spory di
plomatickou cestou priateľským spôso
bom.

Článok 21.

Ministri financií Smluvných Strán si 
navzájom oznámia úrady príslušné v smy
sle tejlo dohody.

Článok 22.,

MinisIri financií Smluvných Strán sa 
zmocňujú, aby v rámci tejlo dohody uza
vreli dalšie dohodnutia, keby ich podľa 
skúsenosti bolo treba.

anorbnen, um einen OTifjbraudj ber in biefent 
21blommcn oorgcfcljcnen SOcrgünftigungcn 
3u ocrljinbcrn. (Erforbcrlidjcnfalls werben fiáý 
bic juftänbigen DicnftftcHen ber oertrag*  
fdjlic¾cnbcn Seile hierüber ucrftänbigen. Die 
crlaffcncn 21usfüljrungsbcftimmungen ju bie» 
fein 2lbtommcn werben fie fidj gegenseitig 
mitteilen.

21 r t i ľ e I 18
Die im 2Ibfommen oorgefeljene goUfrei» 

Ijcit umfafjt bie Befreiung fowoljl non €in= 
unb ilusfuljrjöllen als au¾ oon allen fonfti= 
gen Abgaben unb ©ebüljrcn. 9Kit ber 3°^’ 
freiljeit ift ferner bie ^Befreiung non wirb 
fdjaftlidjen (Ein= ober 2IusfuíjrDetboten ober 
=be[d;ränEungen ocrbunbeu.

Šiiti t el 19
C) 2Iuf bem (Sebict ber SJcterinörpoIijci 

gelten im fíeinen ©rcnjocrteljt bie ®eftim= 
mungen ber 2lnlagc, bie einen wcfentlidjen 
SSeftanbtcif bes SIbtommcns bilbet.

(2) 3m übrigen werben bie gefunbbeits» 
unb oetcrinärpofijcilidjen 23orfdjriften fowie- 
bie jum Sdjutje ber ißflanjen gegen Sdjäb» 
linge, gegen (Entartung unb gegen 9Iusrot= 
tung oon ben ocrtragfdjließenbcn Heilen er= 
laffcncn SJefdjränfungcn fowic bie fonftigen 
in ÍBetradjt fommenben polijeilidjcn 23or= 
fdjriften burd) bie 25eftimmungcn biefes 916= 
tommens nidjt bcrüfjrt.

21 r t i f c I 20
Sollten fidj bei ber Durchführung bes 916= 

tommens Sdjwierigteiten ergeben, fo werben 
ju bereu 23cfcitigung bic juftänbigen SBeljör» 
ben ber oertragfdjli'cfienben Heile unmittel
bar ins fBeneljmen treten. Sollte eine <Eini= 
gung nidjt 3uftanbc fommen, fo werben 
bic Streitigkeiten auf bipfomatifdjem ®cg 
frcunbfdjaftlidjft ausgetragen.

21 r t i f c f 21
Die Sinanjminiftcr ber ocrtragfdjlicfjcn» 

ben Heile werben einanber mittcilcn, wcldjc 
Steffen als juftänbige fBcljörbcn im Sinne 
biefes 2lbfommcns ju betradjten finb.

21 r t i t c l 22

Sic Jinanjminiftcr bet ocrtragfdjlicfjcm 
ben Heile werben ermächtigt, weitere 23crcin= 
barungen im ÜKabmen biefes 2lbfommens, bic- 
nadj ben (Erfahrungen geboten fein feilten,. 
3U treffen.
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Článok 23.
(') Táto dohoda sa má ratifikovať; vý

mena ratifikačných listín má sa uskutoč
niť v Berlíne. Dohoda vstúpi v platnosť 
mesiac po výmene ratifikačných listín.

(2) Táto dohoda môže sa vypovedať ku 
koncu kalendárneho roku so 6-mesačnou 
lehotou.

¾í r t i t e í 23
(*)  Diefes ¾lbfommcn foH ratifijiert wer*  

ben; ber ¾lustaufcf) ber fŔatifilationsurtun= 
ben foü in (Berlin ftattfinben. Das ¾lbtom» 
men tritt einen SlJtonat nad) bem ¾lustaufd) 
bet fRatifitationsurfunben in Äraft.

(2) Diefes ¾lbtommen fann mit einer Jrift 
non fedjs SÍRonaten jum <£nbe eines Äalenbet= 
jal)res gelünbigt werben.

Tomu na hodnovernosť splnomocnenci 
podpísali túto dohodu a opečatili ju.

Vyhotovené v dvoch pôvodinách v slo
venskej a nemeckej reči,

v Bratislave dňa 3. mája 1941.

3u lírfunb beffen (jáhen bie 25eooHmäd)= 
tigten bas ílbľommen unterjcid)net unb mit 
ihren Siegeln uerfefjen.

¾lusgcfertigt in hoppeltet Urfdjrift in 
bcutfdjer unb in flowatifdjer Sprace

in fßrefjburg, am 3. 9Rai 1941.

POLYÁK v. r. 
BÉČKA v. r. 

DUDAŠKO v. r. 
LUDIN v. r. 

WUCHER v. r.

Záverečný protokol
Pri podpisovaní dohody medzi Sloven

skou republikou a Nemeckou ríšou o vec
ných uľahčeniach v malom pohraničnom 
styku sa splnomocnenci shodli v nasledu
júcich bodoch:

K článku 2:
(*)  Hospodárska prevodzovňa v smysle 

článku 2 dohody je to miesto, z ktorého 
sa pozemky prakticky obrobia, teda pri 
poľnohospodárskych pozemkoch to miesto, 
na ktorom sa nachádzajú hospodárske bu
dovy.

(2) V článku 2 obsažené výhody môžu sa 
odoprieť, ak hospodárska prevodzovňa 
bola len za tým účelom utvorená, aby sa 
výrobky s pozemku, ležiaceho v druhom 
pohraničnom pásme, mohly bezcolne pre
viezť cez hranicu alebo ák nastane pokus 
zneužitia výhod iným spôsobom.

K článku 2 a 13:
Bezcolnosť pohonných látok sa vzťa

huje len na to množstvo, ktoré sa nachádza 
v nádrži spojenej bezprostredne s mo
torom.

6d)lu&protofolí
25ei ber Unterjeidjnung bes ÜlbEommens 

jroifdjen bem Deutfdjen SRcid) unb ber SIo= 
waEifdjen SRepublit über bie fadjlidjcn <Sr= 
lcid)terungen im Heinen ®renjoerEeI)r (jáhen 
fidj bie 93eDoUmäd)tigtcn über folgenbe 
fßunEte geeinigt:

3 u Sir tit ef 2
(’) 2Birtfd)aftfid)e Sctriebsftätte im Sinne 

bes ¾lrtitcl 2 bes Slbtommens ift biejenige 
Stätte, non bet aus bie örunbftücfc praEtifd) 
beroirtfdjaftet werben, alfa bei Ianbwirtfd)aft= 
íidjen Srunbftiiďcn biejenige Stätte, auf ber 
fid> bie ÜBirtfdjaftsgcbäube befinben.

(2) Die im ílrtiEel 2 enthaltenen iBergün» 
ftigungen tonnen uerfagt werben, wenn bie 
wirtfdjaftlidje 25etriebsftätte nur ju bem 
3wed gcfd)affcn wirb, um bie (Srjeugniffe uon 
im anberen ©rcnjbcjirE gelegenen Sritnb*  
ftüden joüfrei über bie Srcnje bringen ju 
fönnen ober wenn fonft eine mifjbräudjiidje 
Sllusnutjung bet Sergünftigung oerfudjt wirb.

3u dir t iE cl 2 unb 13
Die 3oüfreif)eit für ben iBctricbsftoff er= 

ftredt fid) nur auf biejenige SJtengc, bie fid) 
in bem unmittelbar mit bem SRotor in 93et= 
binbung fteljenben Scljältcr befinbet.
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K č 1 á n k u 18:

(’) Dávkami v smysle článku 18 treba 
rozumieť všetky dávky vyberané spolu 
S clom. Ustanovenia Smluvných Strán o 
zdanení motorových vozidiel zostanú ne
dotknuté.

(■') Poplatkami v smysle článku 18 nie 
sú poplatky za úradné výkony, ktoré sa 
vykonávajú na návrh mimo úradného 
miesia alebo mimo pravidelných úradných 
hodín.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpí
sali tento záverečný protokol, ktorý tvorí 
podstatnú súčiastku dohody z dnešného 
dňa.

Dané v dvoch pôvodinách v slovenskej 
a nemeckej reči, v Bratislave dňa 3. mája 
1941.

3 U <11 r t i f c I 18
(') Unter Abgaben im Ginne bes ílrtitcl 

18 finb alle Abgaben ju perftcljen, bie mit 
3ÖUcn jufannnen erhoben merben. Šic jewei*  
ligen ÍBcftimmungen ber Dertragfdjlicfjcnben 
Teile über bie ^Besteuerung non Äraftfaljr» 
jeiigen bleiben jebod) unberührt.

(:) Unter Gebühren im Ginne bes ¾Irtitel 
18 fallen nid)t Gebühren für fllmtshanblum 
gen, bie auf Eintrag aufjcrljalb ber 9Imts= 
ftcHe ober aufjcrhalb ber orbentlidjcn Sicnfb 
ftunben oorgenommen werben.

3u Urtunb beffen hnben bic SBcoo!Imäd)= 
tigten biefes GdjlufjprotofoU untcrjeidjnct, 
bas als wcfcntlidjer 25cftanbtcií bes Qlbfonv 
mons oom heutigen Sag gilt.

9Iusgcfcrtigt in boppelter Urfdjrift in 
beutfdjcr unb in flowafifdjcr Gpradje

in ißrcfjburg, am 3. 9Kai 1941.
POLYAK v. r.
BEČKA v. r.

DUDASKO v. r.
LUDIN v, r.

WUCHER v. r.

Príloha k článku 19, odseku J.

Veterinárne dojednania k dohode medzi 
Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou 
o vecných uľahčeniach v malom pohra

ničnom styku.

(‘) Zvieratá z jedného pohraničného 
pásma, ktoré sa majú v druhom pohranič
nom pásme používal alebo na pastvinách 
uvedených v článku 2, odseku 1 pásť, tre
ba zapísal s ich popisom (pohlavie, vek, 
farba, odznaky) do osvedčení, ktoré sa 
majú podľa článku 2, odseku 3 predložit 
príslušným colným úradom. Mladé zvie
ratá, zrodené z týchto zvierat v druhom 
pohraničnom pásme, treba najneskoršie 
do šlrnást dní po zrodení zapísal' do 
týchto osvedčení.

(=) Jednokopytníky a hovädzí doby
tok treba označiť vypálením litery „S" 
(zvieratá zo Slovenska) alebo litery „D” 
(zvieratá z Nemecka). Jednokopylníkom 
treba toto označenie vypáliť na ľavom 
prednom kopyte, hovädziemu dobytku na 
ľavej vonkajšej paprčke alebo na ľavom 
rohu. Ovce, kozy a ošípané treba označiť 
na ľavom uchu ušnými známkami, ktoré 
majú tú istú literu.

fllníagc ju 21 r t i f c l 19 21 b f a h 1

Veterinäre Vereinbarungen ju bem 21bfom= 
men jiuifdjen bem Scutfdjcn 9icidj unb bet 
Gíowafifdjcn ÍRepublif über bic fadjlidjen 
Grlcidjtcrungcn im Heinern Grcnjucrtchr.

(') Die Tiere aus bem einen Grcnjbcjirl, 
bic in bem anbercn Grcnjbcjirt genügt ober 
jur Sßeibe auf bic im SHrtiEcI 2 2Ib[ag 1 et» 
wähnten Grunbftücfe gebradjt werben foUcn, 
finb in bie nad) 2Irtit'ci 2 Šlbfatj 3 ben ju» 
ftänbigen 3oHftcIIcn uorjulcgcnbcn SBcfdjch 
nigungen unter 25cfdjrcibung ber Tiere (Ge» 
fdjlcdjt, 2Htcr, Jarbc, 2lbjcidjen) einjutragen. 
Jungtiere, bic in bem anbercn Grcnjbcjirl 
uonbtcfcn Tieren geboren worben finb, finb 
fpäteftens nierjehn Tage nach ber Geburt in 
bic Vefdjcinigungcn nadjjutragen.

(=) Ginijufer unb SHinbcr finb burd) Gim 
brennen eines „T>” (Tiere aus T»eutfdjlanb) 
ober eines „6" (Tiere aus ber Glowafci) ju 
{cnnjcidjnen. Ginhufern ift bas 3eidjen am 
linlen VorbcrOuf. Stinbcrn an ber linfert- 
äufjeren Vorbcrtlaue ober am linfen 5jom 
cinjubrcnncn. Gdjafc, 3>cgon unb Gdjmcine 
finb mit DI)rmarten im linfen Dhr ju fenn» 
jcidjncn, bic ben gleidjcn 23ud)ftabcn tragen.
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t1) Pre zvieratá treba predložiť dobyt
čie pasy (osvedčenia o pôvode), v ktorých 
v Slovenskej republike starosta obce ale
bo notár, v Nemeckej ríši starosta obce 
(Bürgermeister), z ktorej zvieratá pochá
dzajú, potvrdí, že sa v tejto obci v po
sledných štyridsiatich dňoch nevyskytla 
žiadna zvieracia nákaza, na zvieratá vy
menované v osvedčení o pôvode prenos
ná, ktorá podlieha povinnému oznámeniu. 
Ohľadom uľahčení, ktoré sa majú povo
liť pri panovaní slintačky a ’krívačky, ak 
boly zvieratá proti nákaze va'kcinované, 
dajú sa oba ústredné veterinárne úrady 
v danom prípade včas do styku.

C) Ojedinelé vyskytnutie sa slezinovej 
sneti, chrastavej sneti, pľuzgierového vý- 
sypku na rodidlách, prašiviny jednokopyt- 
níkov, červienky ošípaných a besnoty v 
obci, ale nie vo dvorci, z ktorého zvieratá 
pochádzajú, nie je prekážkou pre vystave
nie dobytčieho pasu, treba to však v do
bytčom pase poznamenať. To isté platí 
pre tuberkulózu hovädzieho dobytka.

(rj Osvedčenia starostu obce, notára 
(Bürgermeister) o tom, že nie je nákaza, 
platia pre pracovné zvieratá tridsať dní, 
pre povoznícke zvieratá a pre pastevný 
dobytok desať dní.

p) Pre psov (pastierskych a loveckých) 
treba predložiť osvedčenie starostu obce, 
notára (Bürgermeister) o tom, že v obci 
pôvodu psov a v desať kilometrovom 
okruhu nie je besnota.

(:) Zvieratá, 'ktoré prekročia hranicu 
za účelom pasenia alebo používania k prá
ci, musia sa raz do roka úradným zvero
lekárom štátu určenia na hraničnom pre
chode prehliadnuť, a to dobytok pastevný 
pri príhone na pastviny a dobytok pra
covný pri započatí jarných poľných prác. 
Úradný zverolekár štátu pôvodu zvierat 
sa môže prehliadky zúčastniť. Pri návrate 
zvierat do štátu pôvodu môže sa nariadiť 
prehliadka úradným zverolekárom štátu 
pôvodu.

(‘) Pre zvieratá, ktoré častejšie pre- 
kročujú hranicu, môžu byť tieto prehliad
ky častejšie, avšak nie viac ako raz do 
mesiaca.

(°) Zvieratá nákazou onemocnelé, na 
nákazu a z nakazenia podozrivé sa od
mietnu.
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P) Siir bie Tiere finb Urfprungsjcugniffc 
(Sieljpäffc) beijubringen, in benen im T)cut= 
fdjen Sťeid; »on bem SSiirgermeiftcr, in ber 
Glowafifdjen Stcpubíif poň bem Scmcinbes 
norftel)er ober Bon bem 9lotär ber Gemcinbe, 
aus ber bie Tiere flammen, befdjeinigt wirb, 
bafj in biefer (Scmeinbe wäljrenb bet letjtcn 
nierjig Tage feine auf bie in bem Urfprungs» 
jeugnis genannten Tierarten übertragbare 
an3cigcpfiid)tigc Ticrfcudjc porgcfomincn ift. 
2Bcgcn ber (Erleichterungen, bie beim S)cn- 
fdjen non OTauh unb Älaucnfcudjc gewährt 
werben foücn, wenn bie Tiere gegen bie 
Geudje pafjiniert worben finb, werben fit^ 
bie bcibcrfcitigcn Srntraloetcrinärbcljörbcn 
gegebenenfalls rcdjtjcitig in 93crbinbung 
[eljon.

p) 3)as ncrcinjcltc Sluftrctcn pon OTilj*  
branb, Siaufdjbranb, fBläsdjcnausfdjlng, 9iäu= 
bc ber (Einljufcr, Snotlauf ber Gdjweine unb 
Tollwut in bet Gcmcinbe, jebodj nidjt in bem 
üöcljöft, aus bem bie Tiere fiammen, gilt nidjt 
als ^inbernis für bie ülusftellung bes llr= 
fprungsjeugniffes, ift jebodj in bem Ur= 
fprungsjeugnis 311 nermerien. 3)asfclbc gilt 
für bie Tubcrfulofc ber Äinbcr.

p) 3>ie SScfdjeinigungen bes 23ürgcrmci= 
fters (Gemeinbeoorftcijers, 9?otärs) über bie 
Gcudjenfrciljcit gelten für 'llrbcitsticrc brci= 
[jig Tage, für Tiere für ben Juhrwcrfsbctricb 
unb ben TBeibeoerteljr 3cljn iage.

p) Siir ^unbe (5)irten= unb Sagbljunbc) 
ift eine 25cfdjeinigung bes Sürgermcifters 
(Gemeinbeuorftcljcrs, Slotärs) barüber beb 
3tibringen, bafa ber ijertunftsort ber Jjunbe 
unb fein ilmfreis pon 3cljn Kilometern frei 
pon Aollwut finb.

f) Sic Tiere, bie bie örense übcrfdjrcitcn, 
um auf bie 2Beibc getrieben ober 311t Arbeit 
benu^t 311 werben, finb jährlich einmal unb 
3war TBeibeticre beim 25c3icljcn ber 2Beibcn, 
Slrbeitstiere bei 25cginn ber Jrüljjahrsbcftch 
lung burd; ben beamteten Tierarzt bes 8i<d= 
ftaats am <5rcn3Übergang 31t unterfudjen. 
3)er beamtete Tierart bes jjcrfunftsftaats 
fann. ber Untcrfudjung beiwohnen. Sei ber 
SRücfteljr ber Tiere in ben Jjcrtunftsftaat fann 
eine Untcrfudjung burdj ben beamteten Tier*  
ar3t bes ijerfunftsftaats porgcfdjriebcn wer» 
ben.

P) Süt Tiere, bie bie <Sren3c öfter über-- 
fdjrcitcn, fönnen biefe Unterfudjungen fjäu= 
figer, jebodj nidjt öfter als einmal im Süonat 
ftattfinben.

p) Geudjcnfranfc, fcudjcnocrbädjtigc unb 
anftcdungsocrbädjtigc Tiere werben 3urüd= 
gewiefen.
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(") Výsledky prehliadok zaznamenajú 
úradní zverolekári vždy do osvedčení 
(článok 2, odsek 3), nachádzajúcich sa u 
príslušných colných úradov ako aj do do
bytčích pasov.

(“) Prehliadky vykonané úradným zve
rolekárom sú bezplatné, pokiaľ sa konajú 
na stanovených miestach, dňoch a hodi
nách. Obojstranné úrady (župan, Reichs
statthalter, Regierungspräsident, Ober
landrat) oznámia si včas navzájom stano
vený čas a miesto prehliadok. Trovy za 
prehliadky, ktoré sa žiadajú na iných mie
stach alebo v iný čas, musia majitelia do
bytka hradiť.

ľ") Zvieratá nákazou onemocnelé, na 
nákazu a z nakazenia podozrivé smú sa do 
štátu pôvodu vrátiť len so zvláštnym po
volením obojstranných správnych úradov 
(župan, Reichsstatthalter, Regierungsprä
sident, Oberlandrat).

ľ3) Uhynulé zvieratá nesmú sa cez 
hranicu zpät doviesť.

(") Pre maštaľný hnoj, seno, slamu a 
stelivo treba predložiť osvedčenie úradné
ho zverolekára o tom, že dvorec pôvodu je 
bez nákazy a obec pôvodu vyhovuje pod
mienkam odsekov 3 a 4 tejlo prílohy.

(15) Mlieko z pastvín, dvorov a obci, 
v ktorých panuje slintačka a krívačka a 
z uzavretých oblasti utvorených násled
kom slintačky a krívačky, smie sa cez 
hranicu preniesť len po prevarení alebo 
ohriatí na najmenej 85“ C.

(IO) Vlna z pastvín, dvorcov a obcí, 
v ktorých panujú ovčie sypanice alebo 
prašivina oviec alebo slintačka a krivač- 
ka, nesmie sa preniesť cez hranicu.

(,7J Jednokopytníky (kone, somáre, mu
lice), ktoré sa majú v protiľahlom pohra
ničnom pásme podkovať alebo zverole
kársky ošetriť, môžu hranicu prestúpiť bez 
veterinárno-policajných obmedzení.

('“) Ako zásoba jedla smie sa mäso 
preniesť cez hranicu len pripravené (sole
né, údené, varené alebo pečené), bravčo
vé mäso (v to počítajúc slaninu) len pe
čené alebo varené.

(I0) Die (Ergcbniffc ber Untcrfudjungen 
finb non ben beamteten Dierärjten jcbcsmal 
in bie bei ben juftänbigen goUfteHen befinb» 
lidjcn Bcfdjcinigungen (¾Irtifcí 2 ¾lbfalj 3) 
fowie in bie llrfprungsjciigniffe einjutragen.

(n) Die amtstierärjtíidjen Untcrfudjun» 
gen finb, fofern fie an ben íjierfur fcftgcfetj= 
ten Úntcrfudjungstagen, »orten unb »ftunbcn 
erfolgen, foftenlos. Die beiberfeitigen Bc» 
Ijörben (Bcidjsftattljalter, ¾egierungsptäfi» 
bent, Dberlanbrat, župan) werben fičí) bie 
fcftgefctjten Untcrfudjungsjeitcn unb »orte 
gcgenfeitig rcdjtjeitig mitteilen. Untcrfudjun» 
gen, bie an anberen Drtcn ober ju anbercn 
Seiten oerlangt werben, finb für bie Dier» 
befitjer foftcnpflidjtig.

(12) Die Svüdteljr feudjenfranfer, feudjen» 
ocrbädjtiger unb anftedungsocrbädjtigcr Die» 
rc in ben íjerfunftsftaat barf nur mit befon» 
berer (Erlaubnis ber beiberfeitigen Bcnoal» 
tungsbcljôrbcn (Bcidjsftat tljalter, 9íegic= 
rungspräfibcnt, Dberlanbrat, župan) crfol» 
gen.

(,3) (gefallene Diere biirfen nidjt über bic 
(grenjc jurii(fgcbra(f)t werben.

C“) $iir Otallbiingcr, $eu, Gtrol; unb 
Streu ift eine amtsticrärjtlidjc Bcfdjcini» 
gung bariiber bcijubringcn, bafj bas 
Eunftsgeljôft fcudjenfrci ift unb ber ^crEunfts» 
ort ben Bcbingungcn ber Slbfä¾e 3 unb 4 
biefer Einlage entfpridjt.

(10) SERildj barf aus 2Bciben, (gcljoftcn unb 
(gemeinben, in benen bie 9Jlauí» unb Älaucn» 
fcudje Ijcrrfdjt, unb aus ben anläfjlidj ber 
9Raul» unb Äíauenfcudje gebilbeten Sperr» 
bejirfen nur nad) erfoígtcm SlufEo¾en ober 
nad) (Erljitjung auf minbeftcns 85° C über bic 
(grenje gebradjt werben.

(■°) SBoIIe barf aus Bleiben, (gcljôftcn unb 
(gemeinben, in benen bie ißodenfeud)e ober 
bic SKäube ber Gdjafe ober bie ÍDlaiií» unb 
Äíauenfeudjc Ijcrrfdjt, nidjt über bic (grenjc 
gebradjt werben.

(’7) (Einljufcr (ißfcrbe, CEfcI, SRauIticrc, 
SJlaulefel), bic im gegcnübcrlicgenbcn (grcaj» 
bejirt bcfdjlagcn ober einer tierärjtricfjen Bc» 
Ijanblung unterjogen werben foltcn, bürfen 
bie (grenje oljne ueterinärpolijcilidjc Bc» 
fdjräntungcn übcrfdjreitcn.

(■’) Jlcifd; als SRunboorrat barf nur in 
jubercitctem (gcpötclten, geräudjerten, gc» 
Eodjten ober gebratenen) guftanb, 6djwcinc= 
flcifdj (cinfdjlicfjlidj 6ped) nur gebraten ober 

■ gcEodjt über bic (grenjc mitgenommen wer» 
| ben.



S 1 o v e n s k ý zákonník č, 93. 563

(■") Pre ostatné zvieracie časti, výrob
ky a zvieratá platia veterinárno-policajné 
dovozné ustanovenia štátu určenia s tým, 
že zarezaná (hydina, ulovená zverina a 
ryby nepodliehajú v malom pohraničnom 
•styku žiadnemu veterinárno-policajnému 
obmedzeniu.

(2D) Pre jednokopytniky a dvojkopyt- 
niky (voly a kravy), ktoré ea používajú 
k účelom vymenovaným v článku 13, od
seku 1 treba okrem dobytčieho pasu pred
písaného v článku 3 mat dvojjazyčný pre
ukaz, vystavený starostom, notárom (Bür
germeister) obce pôvodu, opatrený úrad
nou pečiatkou,- v ktorom je uvedené me
no a bydlisko majiteľa a presný popis zvie
rat (vek, pohlavie, farba, odznaky).

(•') Preukazy musia sa opatriť osved
čením o zdravotnom stave, vystaveným 
úradným zverolekárom štátu určenia. 
Osvedčenie o zdravotnom stave platí pre 
jednokopytniky tri mesiace, pre dvojko- 
pytníky jeden mesiac.

(”) K tomu potrebné prehliadky, po
kiaľ sa konajú v čase a na mieste k tomu 
účelu ustanovenom, sú tiež bezplatné.

(”) Pri požiaroch a iných nehodách 
V pohraničných pásmach môžu jednoko
pytníci prestúpiť hranicu bez Veterinár- 
no-policajných obmedzení.

Záverečné ustanovenia,
(2,) Príslušné úrady (okresný náčelník, 

Landrat, Oberlandrat) oznámia si navzá
jom behom 24 hodín telegraficky alebo te
lefonicky zistenie prvého prípadu a za
niknutie v odseku 27 uvedených nákaz 
v niektorej obci pohraničného pásma 
s udaním miesta nákazy a dodatočne za
šlú aj písomné oznámenie.

(”) Ohľadne moru a pľúcnej nákazy 
hovädzieho dobytka, ovčích sypanie, bes
noty a slintačky a krívačky treba tieto 
oznámenia urobiť aj vtedy, ak sa tieto ná
kazy vyskytnú mimo pohraničného pásma 
vo vzdialenosti dvadsiatich km od spoloč
nej hranice.

(2°) Okrem toho oznámia si uvedené 
úrady navzájom prvého každého mesiaca 
stav nákaz, uvedených v odseku 27, 
v pohraničnom pásme podľa obcí. Aj ne
gatívne zprávy treba podávať.

(2,) Nákazy, ktoré si treba vzájomne 
oznámiť:

(”) gür anbere tícrifcfje Teile, ®rjcug= 
niffe unb liiere gelten bie ucterinärpolijei» 
lidjcn ®infuhrbeftimmungen bes 
mit ber OTafjgabe, bafe gefdjladjtetes ©effüget, 
erlegtes 2Biíb unb gifche im Keinen ©renj» 
nerfel)r feiner oeterinärpolijeilidjen fBefdjtän» 
tung unterliegen.

(20) güt ©iníjufer unb 3®ei[)ufet (Ddjfen 
unb Äüljc), bie ju ben im ártifcl 13 fhbfah 1 
genannten 3weden »ermenbet werben, ift 
aufjer bem im Qlbfatj 3 oorgefdjricbcncn Ut» 
fprungsjeugnis ein non bem SBürgermeiftcr 
(©emcinbeoorfteher, SRotär) ber ^crfunjts» 
geineinbe ausjuftelíenber, mit bem amtlichen 
Stempel ucrfcljener jwcifpradjiger Sluswcis 
mitjufüljren, ber ben Slameň unb SBoljnort 
bes (Eigentümers unb eine genaue Scfdjrei» 
bung (Sliter, ©efchlcdjt, garbe, ¾lbjei¾en) 
ber Sierc entljält.

(21) Die ílusweife müffen mit einer ®e= 
funbheitsbcfdjeinigung bes beamteten Sier» 
arjtes bes .giclftaats oetfehen fein. Die ®c= 
funbljeitsbeftheinigung ift bei ©inljufcrn brei 
SRonate, bei 3u>eií)ufern einen ÍVionat gültig.

(22) 9luch bie hierfür ctfotberlidjen Unter» 
fudjungen finb, fofern fie wäljrcnb ber ju bie» 
jem Stoctf feftgejetjten Unterfudjungsjeiten 
unb an ben hierfür feftgefetjten Unter» 
fuchungsortcn erfolgen, fofteníos.

(22) 25ei fBränbcn ober anberen Unglüds» 
fäUen in ben ©renjbcjirtcn bürfen (Einhufer 
bie ®tcnje ohne uetcrinärpolijcilidjc Sc» 
fdjräntungen überfdjrciten.

Sthlufjbcftimmungcn
(2<) Die juftänbigen SBcljorben (Eanbrat, 

Dberlanbrat, okresný náčelník) hoben fid) 
gcgenfeitig bie erfte gcftftclíung unb bas <Sr= 
íôfdjen ber nadjfteljcnb im ¾lbfatj 27 bcjcidj» 
neten Seudjcn in einer ®cmcinbe bes ®rcnj= 
bejirts mit Eingabe bes Scudjcnorts inner» 
halb 24 Stunben braljtlidj ober fcrmnünblid) 
mit nadjfolgenber fdjriftlidjer Seftätigung 
mitjutcilen.

(25) gür bie SRinbcrpeft, bie iungenfeudje 
ber SRinbcr, bie fpodenfeudje ber Sdjafe, bie 
loümut unb bie SIRaul» unb Älaucnfcudjc 
finb bie gleichen SlRittcilungcn auch bann ju 
madjen, wenn biefe Scudjcn außerhalb bes 
©renjbejirts innerhalb jwanjig Äilomefcr 
oon ber gcmcinfdjaftlidjen ®renjc auftreten.

(2°) fUufjerbem haben fid) bie genannten 
23cljörbcn am erften jebes SJlonats ben Stanb 
ber im fhbfatj 27 genannten Scudjen im 
©renjbejirt nad; ®cmcinbcn gcgenfeitig mit» 
jutcilcn. gcljlanjcigcn finb crforbcrlidj.

(2,) Seudjcn, bie eine gegenfeitige OTittei» 
lung erforbern:
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1. besnota (Lyssa, Rabies),
2. sopl'avosť jednokopytníkov (Malleus), 
3. slintačka a krivačka (Aphthae epizoo- 

licae),
4. pľúcna nákaza hovädzieho dobytka 

(Pleuropneumonia contagiosa bovum),
5. ovčie sypanice (Variola ovina),
6. žrebčia nákaza (Exanthema coitale 

paralylicum),
7. prašivina jednokopytníkov a oviec 

(Scabies),
8. mor ošípaných (Pestis suum),
9. nákazlivá obrna ošípaných (tešínska 

nemoc, Meningo-Encephalomyelitis en- 
zootica suum),

10. nákazlivá málokrvnosť jednokopytní
kov (Anaemia infectiosa equorum),

11. mor hovädzieho dobytka (pestis bo- 
vina).
(-') Pri vyskytnutí sa moru a pľúcnej 

nákazy hovädzieho dobytka, ovčích sypa
nie a slintačky a krívačky v susednom štá
te vo vzdialenosti do dvadsiatich km od 
hranice, môžu sa veterinámo-policajné 
ustanovenia týchto dojednaní na čas ne
bezpečia nákazy zostriť.

f-°) Pri vyskytnutí sa moru a pľúcnej 
nákazy hovädzieho dobytka, ovčích sypa
nie ako aj slintačkv a krívačky v obla
stiach, uvedených v odseku 28, môžu prí
slušné úrady (župan, Reichsstatihalter. 
Regierungspräsident, Oberlandrat) po 
predchádzajúcom vzájomnom dorozumení 
prepravu zvierat, zvieracích častí, zviera
cích výrobkov, maštaľného hnoja, sena, 
slamy a steliva na čas zvýšeného nebez
pečia nákazy celkom alebo čiastočne za
kázať.

C’) Príslušné úrady (župan, Reichstati- 
halter, Regierungspräsident, Oberlandrat), 
oznámia si v daných prípadoch zostrenia 
alebo zákazy zároveň s ich vyhlásením. 
To isté platí pre ich zmiernenie a zrušenie.

1. SoíIuJUt (Lyssa, Rabies),
2. SRo¾ ber (Einljufcr (Malleus),
3. SölauL unb Älaucnfcudjc (Aphthae epi- 

zooticae),
4. £ungcnfeud)C bes SRinboicijs (Pleuro

pneumonia contagiosa bovum),
5. fpodcnfeudjc ber Gdjafc (Variola ovina), 
6. 23cfd)älfcud)c (Exanthema coitale para- 

lyticum),
7. Síäube ber (Einljufcr unb Gdjafc (Sca

bies),
8. Gdjwcincpcft (Pestis suum),
9. Slnftedcnbc Gdjwetneläljmc (Tcfdjcncr 

Ärantíjcit, Meningo — Encephalomye- 
litis enzootica suum),

10. Slnftcdcnbc 251utarnuit ber (Einljufcr 
(Anaemia infectiosa equorum),

11. Svinberpcft (Pestis bovina).

(:s) SSci Ulusbrudj non SRinbcrpcft, £un= 
genfcudje ber ¾inbcr, Ißocfcnfcudje ber Gdjafc 
unb SRauL unb Äíaucnfcudje im íladjbar» 
ftaat innerhalb jwaujig Äilomctcr non ber 
Grcujc fönnen bie Deterinärpolijcilidjcn Sc» 
ftiminungcn biefer 23crcinbarung für bic 
Dauer ber Geudjcngcfaľjr ncrfdjärft werben.

(2’) 25eim ííuftrcten non SKinbcrpcft, £un» 
genfcudje ber fRinber, ißocfcnfcudjc ber Gdjafe 
fowie non 9Jtaul= unb Älauenfcudje in ben 
unter Ülbfat? 28 genannten 25ercidjen fönnen 
bic juftänbigen Seljörbcn (SHcidjsftattljalter, 
fKcgicrungspräfibent, Dberlanbrat, župan) 
nad) r»orljerigcm 25cncljmcn miteinanber ben 
Ucítcíjr mit Sicrcn, tierifdjcn Seilen, tieri» 
fdjen (Erjcugniffcn, ticrifdjcm Dunger, ^cu, 
Gtrolj unb Gtrcu für bic Dauer crljöljter 
Geudjcngcfaľjr ganj ober teiľwcifc verbieten.

(’") j)jc juftänbigen IBcíjôrbcn (ÍReidjs» 
ftattľjaltcr, SRcgicrungspräfibent, Dbcrlanb» 
rat, župan) [jáhen fidj gegebenenfalls bic 23er» 
fdjärfungen ober 23erbote gleidjjeitig mit 
ihrer fUnorbnung mitjutciíen. Das glcidjc aH» 
für iljre fülilberung unb 2lufljebung.

94.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 29. mája 1942,

I 
ktorým sa predlžuje platnosť nariadenia 
s mocou zákona o povinnom zamestnávaní 
poslucháčov vysokých škôl technických 

počas prázdnin.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185'1939 SI. z. nariaďuje:

§ I- 
Nariadenia s mocou zákona č. 94/1941 

SI. z. platí aj po 30. júni 1942.

§ 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. Pr, Pružinský v. r.
Dr. Medrický v. r. Stan<J 
Dr. Fritz v. r.
aj za ministra Siváka Čatloš V. r.
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95.
Vyhláška ministra zahraničných vecí zo dna 26. mája 1942

o slovensko-nemecké) dohode o vzájomnej podpore a právnej pomoci v colných trest
ných veciach.

Splnomocnení zástupcovia Slovenskej republiky a Nemeckej ríše podpísali dňa 3. 
mája 1941 v Bratislave dohodu o vzájomnej podpore a právnej pomoci v colných trest
ných veciach.

Vláda schválila túto dohodu dňa 3. marca 1942 a prezident republiky podpísal 
dňa 19. marca 1942 ratifikačnú pôvodinu. Ratifikačné pôvodiny sa vymenily v Ber
líne dňa 12. mája 1942. Podľa článku 47 dohody nadobudne táto účinnosť dňom 13. 
júna 1942.

Dohoda sa uverejňuje v slovenskom a nemeckom pôvodnom znení.

Dr. Tuka v. r.

Dohoda 
medzi 

Slovenskou republikou 
a 

Nemeckou ríšou 
o vzájomnej podpore a právnej pomoci 

v colných trestných veciach.
Slovenská republika a Nemecká ríša 

dohodly sa upraviť vzájomnú podporu a 
právnu pomoc v colných trestných veciach 
dohodou.' Pre tento účel vymenovali za 
svojich splnomocnencov:

Prezident Slovenskej 
republiky:

mimoriadneho vyslanca a splnomocneného 
ministra 

pána Dr. Štefana Polyáka, 
prednostu adminislratívne-právneho odboru 

, Ministerstva zahraničných vecí 
pána Dr. Viktora Bečku

a 
prednostu IV. odboru Ministerstva financií 

pána Štefana Dudašku;
Nemecký ríšsky kancelár: 

mimoriadneho vyslanca a splnomocneného 
ministra 

pána Hannsa Ludina, 
ministerského riaditeľa Ríšskeho ministerstva 

tinancii 
pána Dr. Theodora Wucher a

Slblommcn
3wif<f)en

bem Dcutfdjcn ÍFtcid) 
unb

ber 6íomafifdjcn ¾cpubli!
über bic gegenfeitige Untcrjtiifjung unb 

fHed)tsI)iIfe in SoUftraffadien

©os Dcutfdjc 9icidj unb bic Gíoroafifdje 
SRcpublit finb iibcrcingcfommen, bic gcgen= 
fcitigc Untcrftiitjung unb SRcd)ts()ilfe in 3oD5 
ftraffad)cn burd) ein ¾lbfommen ju regeln. 
3u biefetn 3mcď Ijaben 3U fBeuoIImädjtigten 
ernannt:

Set Deutfdjc 9ieid)sfan3Ícr:-

ben auberorbentlidjen (Scjaitbtcn unb bcoonmädjtigtcn 
SRiniflcr

5)crrn ^anns £ubin, 
ben SRiniftcrialbircltor im Síeidjsfinanjminiftcrium

¾errn Dr. Ifjcobor 2Bud)Ct 
unb

ben 9Jtini(tcriolbirigentcn im tRcidjsjuftijminiftcrium
^crrn Dr. 2Bolfgang OTcttgcnbcrg;

Der 5ß r ä f i b c n t
ber 6Iomatifd)cn SKcpublif:

ben auberorbcnttidjen Sefanbtcn unb benoHmadjliglcn 
IDliniftcr

jjerm Dr, Štefan fpolgat,
ben Chef ber rcd)tlid)=abminiftTatiDen Scftion 

im SRiniltcrium bes Hluíjctn 
^crrn Dr, Siftor SBcčla
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a 

ministerského dirigenta Ríšskeho ministerstva 
pravosúdia

pána Dr. Volfganga Mettgenberga.
Splnomocnenci si oznámili navzájom 

■svoje splnomocnenia a našli ich v poriad
ku. Dohodli sa na nasledujúcich ustanove
niach:

Časf prvá.

Všeobecné ustanovenia.
Článok 1.

I1) Smluvné Strany majú v smysle na
sledujúcich ustanovení spoluúčinkovať pri 
zabránení, stíhaní a potrestaní trestných či
nov proti colným predpisom druhej Strany.

(:) Colnými predpismi v smysle tejto 
dohody sú aj zákazy o dovoze, vývoze a 
prevoze tovaru, platidiel, cenných papie
rov a cenných predmetov, ako aj predpisy 
o iných dávkach, ktoré vyberajú colné 
správy pri dovoze, vývoze a prevoze.

Časf druhá.

Vzájomná podpora colných úradov.

Článok 2.

(') Ürady a zamestnanci colných správ 
Smluvných Strán majú sa navzájom pod
porovať pri zabránení trestných činov pro
ti colným predpisom, majú si bezodkladne 
navzájom oznámiť svoje pozorovania a 
pestovať priateľský susedský styk.

O Pre dorozumenia o účelnej spoluprá
ci majú sa na to zmocnení úradníci colných 
správ Smluvných Strán s času na čas a 
pri zvláštnych príležitostiach poradiť.

Článok 3.

Úrady a zamestnanci colných správ 
Smluvných Strán sú povinní a oprávnení 
zabrániť trestným činom proti colným 
predpisom druhej Strany tými istými pro
striedkami, ktoré im slúžia na zabránenie 
trestných činov proti colným predpisom 
vlastného štátu.

unb

ben <£l)cf ber IV. Scltion im Jinanjminifterium

^crrn Štefan Dubašto.

Die SBcDOIltnädjtigten (jáhen einanber ifjte 
AoKmadjtcn mitgeteilt unb in Drbnung be» 
funben. Sie (jáhen fidj über fotgenbe Aeftim» 
mungen geeinigt:

€ r ft c r A b f dj n i 11
Allgemeine Scftimmungcn

Artifct 1
(') Die Dcrttagfdjliefjcnbcn Teile werben 

natfj Alaßgabe ber nadjfteíjenben SBeftimmun» 
gen hei ber Acríjinbcrung, Aerfoígung unb 
Aeftrafung non Suwibcrljanblungcn gegen 
bie 3oUuoríd)riftcn bes anbeten Teils mih 
roirfcn.

(2) SoÜDOTfrfjriftcn im Sinne biefes Ab» 
fommens finb audj bie Acrbotc über bie €in=, 
Aus» unb Durdjfuíjr non Alaren, 3a01ungs» 
mitteín, Alcrtpapicrcn unb AJcrtgegenftän» 
ben, fowie bie Aorfdjriften über anbcrc Ab» 
gaben, bie burd) bic joducrwaltungen bei ber 
Žin=, Aus» unb Durdjfuljr erhoben werben.

3 w c i t c r A b f dj n i 11
Scgcnfcitige Untcrftiifjung ber SoHbienft» 

ftcKcn
Artifel 2

(■) Die DienftftcKen unb Acbienftetcn bet 
3oHucrwa[tungen ber Dertragfdjíießenben 
Teile (jáhen jur Acrljinbcrung non Suwibcr» 
(janbiungen gegen bic SoKuo^Jtiftcn ein» 
anbet ju unterftütjen, iljrc AJaljrncfjmungen 
cinanbct unocrjüglidj mitjuteilcn unb einen 
freunbnadjbarlidjen Aertetjr ju pflegen.

(") 3ur Aerftänbigung über ein jmed» 
mäßiges 3ufammenwirtcn werben «fidj bic 
oon ben 3°nDenr,a^un9cn &ct oertrag» 
fdjlicßenben Teile baju ermädjtigten Aeam» 
ten uon 3eit ju Seit unb bei befonberen Aer» 
aniaffungen beraten.

Artife( 3
Die Dicnftftcüen unb Aebienfteten bet 

ßoHDcrmaltungen bet ucrtragfdjlicßenben 
Teile finb uerpflidjtet unb befugt, 3uwiber» 
[janbiungen gegen bie SoKooridjriften bes 
anbercn Teils mit benfclben OTitteln ju oer» 
binbern, bie ifjnen jur Acrljinbcrung non 
3uwibcrtjanb(ungen gegen bie Soüuorfdjriften 
bes eigenen Staates ju (Schote fteßen.
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Článok 4. ©rtitcl 4

(') Každá Smluvná Strana má na požia
danie druhé. Strany dať strážiť osoby, kto
ré vzbudily podozrenie, že páchajú trestné 
činy proti colným predpisom druhej Stra
ny po živnostenský alebo zo zvyku.

(!) Ak sa v pohraničnom pásme jednej 
Strany nahromadia zásoby tovaru v množ
stve prevyšujúcom obyčajnú spotrebu a 
vznikne podozrenie, že sa to deje len pre 
páchanie trestných činov proti colným 
predpisom druhej Strany, budú sa takéto 
sklady na požiadanie druhej Strany strá
žiť.

Článok 5.

Úrady a zamestnanci colných správ 
majú colným úradom druhej Strany bezod
kladne oznámiť trestné činy proti colným 
predpisom tejto Strany, o ktorých sa do
zvedeli, či už boly spáchané alebo sa len 
pripravujú. Pritom majú podávať vysvetle
nie o skutočnostiach, ktoré prichádzajú do 
úvahy — nakoľko ich mohli vyšetriť — a 
prípadne dať k dispozícii aj spisy a dôkaz
né predmety.

Článok 6.

I1) Colné úrady jednej Smluvnej Strany 
môžu na vyšetrenie a zistenie dokonaného 
alebo na škodu vlastnej krajiny priprave
ného trestného činu proti colným predpi
som u colných úradov druhej Strany zado
vážiť vysvetlenia o učinených opatreniach, 
o vystavených colných papieroch a o zá
pise tovaru do úradných kníh.

(•’) Colné úrady Smluvných Strán majú 
si na požiadanie podať každé žiadané vy
svetlenie o výklade a použití colných pred
pisov ako aj o štatistike v tovarovom 
styku.

(’) V predchádzajúcich odsekoch ozna
čené vysvetlenia môžu na to zmocnení za
mestnanci zadovážiť si aj ústne od colných 
úradov druhej Strany. Návštevu úradníka 
treba podľa možnosti druhej Strane vo
pred oznámiť.

(') ber pertragfdjliefjenben Teile 
wirb auf ©erlangen bes anberen Teils ©er- 
fonen, bie ben ©erbadjt ber gewerbs» ober 
gcwoljníjeitsmäfjigen ©egeíjung non guwiber» 
íjanblungen gegen bie golloorfdjriften bes an» 
bereu Teils erregt íjaben, überwadjen laffen.

(2) SBetben im ©renjbejirl (goHgrenj» 
bejirt, Örenjjone) bes einen Teils ©Jäten*  
porrätc in einer ben getoöfjnlidjen SBebarf 
überfteigenben OTenge aufgefjäuft unb ent*  
fteljt ber ©erbadjt, bafj bies jum gwed ber 
Siegelung oon guwiberfjanblungen gegen bie 
golloorfdjriften -bes anberen Teils gefdjieljt, 
fo werben foldje £ager auf ©erlangen biefes 
Teils überwogt.

©rtilcl 5

Die DienftfteHen unb ©ebienfteten ber 
goHoerwaltungen Ijaben bie ju iljrer Äennt*  
nis gelangenben guwibetljanblungcn gegen 
bie goHoorfdjriften bes anberen Teils, mö= 
gen fie bereits begangen ober erft geplant 
fein, ben gollbienftftellen biefes Teils unoer*  
jüglidj mitjuteilen. 6ie haben babei über bie 
in ©etrad)t fommenben Tatfadjen, foweit fie 
biefe ju ermitteln oermögen, jebe fadjbien*  
lidje ©ustunft ju erteilen unb crfotbcrlidjcn*  
falls audj ©ften unb ©eweisftüde jur ©er*  
fügung ju fteUen.

©rtilcl 6

(') Die goHbienftfteHen eines ber nertrag*  
fdjliefjenben Teile bürfen jur (Ermittlung unb 
SeftfteHung einer ooUcnbcten ober jum 6dja*  
ben bes eigenen ianbes oerfudjten guwiber*  
Ijanblnng gegen bie goüootfd)riftcn bei ben 
gollbienftftellen bes anberen Teils ©usfünfte 
über bie oon biefen oorgenommenen ©lafj» 
naljmen, bie ausgeftenten gollpapicrc unb bie 
(Eintragungen ber ©Jaren in bie ©mtsbüdjer 
einljolcn.

(2) Die gollbienftftellen ber oertrag*  
fdjliefjenben Teile werben einanber auf ©er» 
langen jebe gcwünfdjte ©ustunft über bic 
©uslcguiig unb Jjanbljabung ber goHoor*  
fdjriftcn fowie über bie Gtatiftit' im ©laren*  
uertcljr erteilen.

Die in ben porftcljenben ©bfätjen bc*  
jeidjnctcn ©usfünfte rönnen burdj baju er*  
mädjtigtc ©eamtc and; münblidj oon góti*  
bicnftffcllcn bes anberen Teils cingeljolt wer*  
ben. Der ©cfud) ber ©camtcn ift bet goll*  
bicnftftelle bes anberen Teils nad) ©iöglidj*  
leit oorljcr anjul’ünbigen.
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Článok 7.

(') Colné úrady Smluvných Strán pri
pustia vývoz tovaru, ktorý treba v dovoze 
dodať colnému úradu druhej Strany, na 
toto územie len po colných cestách.

(■') Colné úrady si navzájom oznámia 
dovozné, vývozné a prevozné zákazy, 
v úvahu prichádzajúce odbavujúce úrady, 
ich oprávnenia pri odbavovaní a colné 
cesty.

Článok 8.

Colné úrady Smluvných Strán, aby sa 
uvoľnily zábezpeky složené pre tovar ne- 
vyclený, ktoré sú určené na zpätný vývoz, 
ako aj pre vyvezený tovar, za ktorý sa má 
prípadne poskytnúť sľava dávky alebo jej 
vrátenie, majú na požiadanie colného úra
du druhej Strany oznámiť, či sa tovar do
viezol do colného územia požiadanej Stra
ny.

Časť tretia.

Trestno-právna ochrana colných predpisov 
druhej Strany.

Článok 9.

f1) Smluvné Strany sa zaväzujú trestne 
stíhať a trestať trestné činy proti colným 
predpisom druhej Strany bez ohľadu na 
štátnu príslušnosť obvineného a miesto či
nu, rovnakým spôsobom ako obdobné 
trestné činy proti vlastným colným pred
pisom.

(:) Nakoľko sa vymerá trest podľa hod
noty určitého tovaru alebo čiastky určitej 
dávky podľa práva tej Strany, ktorá pre
vedie trestné pokračovanie, sú smerodajné 
pre výmer trestu predpisy druhej Strany 
o určení hodnoty alebo dávky. Ako pre- 
počitací kurz je pritom smerodajný po
sledný známy stredný kurz bratislavskej 
alebo berlínskej burzy, ak takého niet, po
sledný stredný kurz úradný.

Hlrtitcl 7
(') S»ic 30fIí>icnftfteIIcn ber nertrag» 

fdjlicfjcnbcn Seile werben 2Barcn, bic in bem 
©obiet bes anbercn Seils beim eingangs*  
jollamt ju gefteden finb, nad) biefem ©obiet 
nur auf einer gollftra^e ausfüljren (affen.

(-) 3ic SolIbienftftcHcn werben einanber 
über bic ©in», Hlus» unb SlurdjfuljrDcrbotc, 
über bie in SSetradjt fommenben HIbfcrti» 
gungsflellcn, bereu SIbfertigungsbefugniffc 
unb über bic gollftrafjcn unterridjten.

Hlrtifel 8
Slic gollbienftftcllcn ber oertragfdjlicfjcn» 

ben Seile werben auf Srfudjen einer goü» 
bicnftftcHc bes anbercn Seils jur Jrcigabc 
ber für bic SBicbcrausfuljr unnerjolltet 2Ba= 
ren gclciftctcn Sidjcrljcitcn fowic wegen bet 
für ausgcfüljrtc 2Barcn etwa ju gcwäljrenbcn 
Hlbgabencrlaffc ober »erftattungen mitteilcn, 
ob bie SBarcn in bas goügcbict bes erfudjten 
Seils cingefüijrt worben finb.

dritter Hl b f dj n i 11

Gtrafrcdjtlidjcr Sdjutj ber SoHoorfdjriftcn 
bes anbercn Seils

illrtifer 9
C) Die ocrtragfdjlicfjenbcn Seile Der» 

pflidjten fidj, guwiöcrljanblitngcn gegen bic 
goUoorfdjriftcn bes anberen Seils oljne 9tüd= 
fidjt auf bic Staatsangeljörigfcit bes Scfdjul» 
bigten unb ben Sofort in glcidjer HBcifc unter 
Strafe ju fteUcn unb ftrafrcdjtlidj ju Dcrfol» 
gen wie cntfprcdjcnbc guwiberljanblungen 
gegen bic eigenen goHDorfdjriftcn.

(2) Sofern bic Strafe nadj bem 91 cdjt bes 
Seils, ber bas Strafoerfaljren burdjfüljrt, 
nadj bem HBcrt einer HBare ober nadj bem 
25ctrag einer Abgabe ju bemeffen ift, finb für 
bic Strafbcmcffung bic Hlorfdjriftcn bes an» 
beren Seils über 'bic HBertbcrcdjnung ober 
Hlbgabencrmittlung mafogebenb. Hlls llmrcdj» 
nungsturs ift ijierbei ber lefjtbcfanntc 25er= 
tiner ober jßrefjburgcr Sörfenmittclfurs ober 
bei beffen gcljlen ber letjtbct'anntc amtlidje 
Sölittcllurs mafjgebenb.

Článok 10.

(') Smluvné Strany sa zaväzujú, že úva
ha väzbu na obvineného, proti ktorému 
má sa navrhnúť zavedenie trestného po
kračovania, už pred dôjdením požiadania 
o zavedenie trestného pokračovania, ak 
sa to navrhuje s udaním osobných pome-

Hlrtiľcl.lO

C) Die Dcrtragfdjtiefjenben Seile Der» 
pflidjten fidj, einen 23cfdjulb;gten, gegen ben 
bie (Einleitung eines Strafocrfafjrens bean» 
tragt werben foll, fdjon nor (Eingang bes (Er» 
fudjens um (Einleitung eines Strafncrfaljícns 
in ^aft ju netjmen, wenn Pies unter Hingabe 
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rov obvineného, najmä jeho štátnej prí
slušnosti, a skutkovej podstaty trestného 
činu jemu za vinu kladeného, najmä času 
a miesta činu. Rozhodnutie o návrhu a za- 
počatie väzby majú sa bezodkladne ozná
miť vrchnosti, ktorá ich navrhla.

(:) Pre sprostredkovanie požiadaní o po
jatie do väzby a oznámenie o vybavení 
požiadaní a o započatí väzby sa pripúšťa 
priamy úradný styk medzi vrchnosťou stí
hajúcou a príslušnou vrchnosťou požiada
nej Strany.

(J) Obvineného možno prepustiť na slo
bodu, ak požiadanie o zavedenie trestného 
pokračovania nedôjde v lehote dvoch týž
dňov počítajúc odo dňa uvalenia väzby, 
vrchnosti, ktorá zadržaným obvineným 
disponuje.

Článok 11.

C) Trestné stíhanie trestného činu pro
ti colným predpisom druhej Strany závisí 
od toho, či príslušná vrchnosť tejto Strany 
požiadala o zahájenie trestného pokračo
vania a, na'kolko nejde o vykonanie ob
jektívneho trestného pokračovania, od to
ho, či obvinený sa vypátral na území po
žiadanej Strany. Trestné stíhanie nesmie 
sa vykonať v Slovenskej republike v upúš- 
ťacom pokračovaní a v Nemeckej ríši 
v podrobovacom pokračovaní (Unter- 
werfungs verfahren).

(:) Trestné pokračovanie má sa zasta
viť na požiadanie príslušnej vrchnosti Stra
ny, ktorá požiadala o trestné stíhanie, kým 
ešte súdna alebo administratívna vrchnosť 
nevydaly trestné rozhodnutie.

(3) Ak súdna alebo administratívna 
vrchnosť vydaly trestné rozhodnutie, má 
to pre zánik trestného nároku ten istý 
účinok ako by bolo vydané na území po
žiadajúcej Strany.

ľ) Pred odpustením alebo sníženim 
právoplatného trestu má sa príslušnej 
vrchnosti druhej Strany dať príležitosť na 
vyjadrenie.

(“) Za trestného pokračovania vybrané 
pokuty a zhabané predmety zostanú tej 

569

ber pcrfôníidjcn IBcríjältnifJc bes Scfc^ulbig» 
ten, inobefonbcre feiner ©taatsangcljörigteit, 
unb bes Satbcftanbcs ber iljm jur £aft gelegten 
ftrafbaren fjanblung, insbefonbere ber 3c't 
unb bes Ortes ber lat, beantragt wirb. Die 
(Entfdjeibung über ben Eintrag unb ber 3cüs 
punft bes Sjcginns bet Jjaft werben ber 23c» 
ijörbe, bie fie beantragt ijat, unncrjüglidj mit» 
geteilt.

(=) <Jüt bie Übermittlung ber (Erfudjcn um 
SJníjaftnaíjme unb ber ÍIHitteilung über bie 
(Erlcbigung ber (Erfudjcn unb über ben 3c’f- 
punft bes ^Beginns ber J)aft wirb ber un= 
mittelbare ©cfdjäftsucrfcljr jwifdjcn ber ncr= 
folgenben ÍBeljôrbc unb ber juftänbigen ®c= 
Ijörbe bes crfudjten Seils jugelaffcn.

p) Der fBefdjulbigte tann frcigeíaffcn 
werben, wenn bas (Erfudjcn um «Einleitung 
eines ©trafnerfaíjtcns nidjt innerhalb einer 
griff uon jwei ÜBodjen feit bem Jag ber 93cr= 
Ijaftung bet 23djörbc jur Äenntnis gefommen 
ift, bic über ben feftgenommenen fbefdjulbig» 
ten oerfügt.

Slrtitcl 11

f1) Die ©trafncrfolgung einer 3u®>bcr» 
Ijanblung gegen bie 3DUDDrid)riftcn bes an» 
bereu Seils ift baopn abljängig, bafj ein <Sr= 
fudjen um (Einleitung eines Strafncrfaljrcns 
non einer juftänbigen 23cljörbc biefes Seils 
gcftelit unb bafj, fofern cs fidj nidjt um bic 
Diirdjfüljrung eines objeftinen ©trafacrfalj» 
rens Ijanbelt, ber Scfdjulbigtc im ©ebiet bes 
erfudjten Seils ermittelt wirb. Die Straf» 
ucrfolgung barf im Deutfdjen SRcidj nidjt im 
UntcrwcrfungsDcrfaljrcn, in ber Slowafifdjcn 
Srcpublif nidjt im fliblaffungsDcrfaljrcn burdj» 
gefüljrt werben.

(=) Das ©trafocrfaljrcn ift auf (Erfudjcn 
einer juftänbigen 2>cljörbc bes Seils, ber um 
bie ©trafncrfolgung erfudjt Ijat, einjuftcUcn, 
folange ein ©trafcrlenntnis einer ©cridjts» 
ober fBcrwaltungsbcljörbc nodj nidjt etgan» 
gen ift.

(3) Sft ein ©trafcrlenntnis einer ©cridjts» 
ober ÜJcrwaltungsbcljörbc ergangen, fo Ijat cs 
für bas (Erlöfdjcn bes ©trafanfprudjs biefclbc 
ÜBirfung, als wenn cs im ©cbict bes erfudjcn» 
ben Seils ergangen wäre.

p) 93or bem (Erlafj ober ber Jjcrabfctjung 
einer redjtshäftigen ©träfe ift ber juftän» 
bigen 23cljörbe bes anberen Seils ©clegcnljcit 
jur Siufjerung ju geben.

(*)  Die im 3uge bes ©trafncrfaljrcns ein» 
gegangenen ©trafbeträge unb bic cingcjoge»
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nen ©egenftänbe ncrblcibcn bem. ocrtrag» 
fdjlicfjenbcn Seile, ber bas Verfahren bunh» 
geführt Ijat.

fžlrtitcl 12
(*)  Die ©rfudjen nad) ¾IrtifcI 11 Sfbfalj 1 

unb 2 fönnen auf beutfdjer Seite non ben 
Dbcrfinanjpräfibcnten ober non ben ^aupb 
joUämtcrn, auf flowafifdjer Seite eón ber 
gcntraljonbireHion (Ústredné colné riadi
teľstvo) in Sßrcfjburg ausgefjen. Die (črfudjcn 
finb uon beutfdjer Seite an bie gcntraljolb 
birefton (Ústredné colné riaditeľstvo) in 
fßrefjburg, uon fíowafifd)er Seite an ben 
Dberfinanjpräfibenten 9licberbonau in 2Bicn 
3U ridjten. Der weitere Sdjriftwcdjfcl in ben 
Strafuerfaí)ren fann unmittelbar jtpifdjcn 
Sen beteiligten SBeljörbcn erfolgen.

(2) 3uftänbige SBefjörbc im Sinne bes 
tifels 11 ¾lbfatj 4 ift auf beutfdjer Seite ber 
Dberfinanjpräfibcnt, auf fíowafifdjcr Seite 
bie SentraljoUbircftion (Ústredné colné ria
diteľstvo) in $3refjburg.

23 i er t e r SIbfdjnitt 
Scgcnfeitige SRctfjtsIjilfc in 3°nítraffa^cn

Slrtifel 13
(*)  Die Dcrtragfdjlicfjcnben Seife pet» 

pfíidjtcn fidj, einanber nad) OTafjgabc ber fol= 
genben fBeftimmungcn in Straffadjcn wegen 
3uwiberljanbfungen gegen bie SoHoorfdjriftcn 
auf ©rfudjen einer 3uftänbigcn SScljorbe bes 
anberen Sľcils baburdj ¾cdjtsljiffe 3U feiften, 
bafj
a) ißerfonen 3iir Strafoerfofgung ober Straf» 

oollftredung ausgcficfert werben,
b) Scgcnftänbe herausgegeben werben, 
c) fonftige ¾cdjtsíjiífe gefeiftet wirb.

I (=) Die fKcdjtsbilfe ift aud) bann 311 feiften, 
I wenn wegen ber ýerfdjiebcnartigfeit ber ®c» 

। fefjgebung ber ucrtragfdjlicfjcnbcn Seife bie 
I matcriclfe ©egenfeitigfeit nidjt uerbürgt ift.

I QIusHcfcrung oon ißerfonen
! Strtifef 14
| f) Die ocrtragfdjiicfjcnben Seile ucr» 

pflidjten fidj, einanber Sluslänbcr ausjulic»
: fern, bie
j a) porfätjl’dj Abgaben binterjogen haben, bic 
i in ben $ol(vorfd)riftcn oorgefehen finb,

Smluvné] Strane, ktorá vykonala pokra
čovanie.

Článok 12.

(') Požiadanie podľa článku 11, odseku 
1 a 2 môžu pochádzal na strane slovenskej 
od Ústredného colného riaditeľstva v Bra
tislave, na strane nemeckej od hlavného 
finančného prezidenta (Oberfinanzpräsi
dent) alebo od hlavných colných úradov. 
Požiadania na strane slovenskej treba 
upravif na hlavného finančného prezidenta 
(Oberfinanzpräsident Niederdonau) vo 
Viedni, na strane nemeckej na Ústredné 
colné riaditeľstvo v Bratislave. Ďalší pí
somný styk v trestnom pokračovaní môže 
sa diaf priamo medzi zúčastnenými vrch
nosťami.

(:) Príslušnou vrchnosťou v smysle 
článku 11, odseku 4 je na strane slovenskej 
Ústredné colné riaditeľstvo v Bratislave, na 
strane nemeckej hlavný finančný prezident.

Časf štvrtá.

Obapolná právna pomoc v colných 
trestných veciach.

Článok 13.

I1) Smluvné Strany sa zaväzujú posky
tovať si na požiadanie príslušnej vrchnosti 
druhej Strany navzájom právnu pomoc po
dľa nasledujúcich ustanovení v trestných 
veciach pre trestné činy proti colným 
predpisom:

a) vydávaním osôb na trestné stíhanie a 
vykonanie trestu,

b) vydávaním predmetov,
c) poskytovaním inej právnej pomoci.

(■) Právnu pomoc treba poskytnúť aj 
vtedy, ak pre rôzne zákonodarstvá Smluv
ných Strán nie je zaručená materiálna vzá
jomnosť.

Vydávanie osôb.

Článok 14.
(') Smluvné Strany sa zaväzujú, že vzá

jomne si vydajú cudzozemcov, ktorí

a) úmyselne skrátili dávky obsažené v col-
nveh przdoisoch,

b) úmyselne jednali proti dovozným, vý- I b) por f ä b í id) gegen Verbote über bie (Ein», 
vozným a prevozným zákazom tovaru, I 2(us= unb Ditrdjful)t uon 2Baren, 3a()=
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platidiel, cenných papierov a cenných 
predmetov.
p) Vydáva sa ak je úmysel aj v pokuse 

činu, ktorý podi’a odseku 1 podlieha vy
dávaniu, alebo v účastenstve každého dru
hu na tomto čine, ako aj v zatajovaní ale
bo nadržovaní.

Článok 15.

Povinnosti pre vydanie niet:

1. ak vrchnosti požiadanej Strany s ich 
strany trestne prenasledujú stíhaného 
pre trestný čin a dôležitejšie trestno- 
právne záujmy odôvodňujú prevedenie 
tohto trestného pokračovania,

2. ak súdna alebo administratívna vrch
nosť požiadanej Strany vydala proti stí
hanému pre tento čin trestné rozhod
nutie.

Článok 16.

Ak nejakým úradom požiadanej Strany 
sa zaviedlo trestné vyšetrovanie proti stí
hanému pre iný čin, ako pre ktorý sa má 
vydať alebo bol pre takýto čin odsúdený, 
alebo je z iných dôvodov vo väzbe, možno 
vydanie odložiť, kým sa pokračovanie 
skončí, rozsudok vykoná, trest s konečnou 
platnosťou odpusti alebo väzba vykoná.

Článok 17.

(') Smluvné Strany sa zaväzujú, že 
uvalia väzbu na stíhaného, o vydanie kto
rého sa má požiadať, už pred dôjdením 
žiadosti o vydanie, ak sa to navrhuje 
s udaním osobných pomerov stíhaného, 
najmä jeho štátnej príslušnosti, a skutko
vej podstaty trestného činu jemu za vinu 
kladeného, najmä času a miesta činu, a 
príslušné vrchnosti požiadanej Strany na 
základe zákonných ustanovení nariadia 
predbežnú vydávaciu väzbu. Rozhodnutie 
o požiadaní a započa'tie predbežnej vydá- 
vacej väžby majú sa bezodkladne oznámiť 
vrchnosti, ktorá ich navrhla.

(•) Pre sprostredkovanie požiadaní o 
predbežné pojatie do väzby a oznámenie 
o vybavení požiadaní a o započal! predbež
nej vydávacej väzby sa pripúšťa priamy

(ungsmitteín, Wertpapieren unb Wert» 
gcgcnftänbcn Dcrftofjcn íjabcn.
p) Die Auslieferung erfolgt bei Vorfatj 

aud) wegen Vcrfudjs einer nad) Abfatj 1 ber 
Auslieferung untcrlicgenbcn lat ober jeber 
Art eón Scilnaljinc baran fowie wegen 
Hehlerei ober 25cgünftigiing ljinfidjtlid) einer 
biefer laten.

¾írtifel 15
(Sine Vcrpflidjtung jur Auslieferung bc» 

ftcfjt nidjt:
1. wenn bie Veljörben bes crfudjten Seils ben 

Verfolgten wegen ber lat iljrcrfeits ftraf» 
redjtlid) oerfolgen unb überwiegenbe ftraf» 
rcdjtlidjc Dntcrcffcn für bie ©urdjfüljrung 
biefes étrafoerfaljrens fpredjen,

2. wenn gegen ben Verfolgten wegen ber lat 
pon Veljörben bes crfudjten Seils ein 
Strafcrfcnntnis einer ©cridjts» ober Vor» 
waltungsbcljörbc crlaffcn ift.

Šiiti fei 16

Oft ber Verfolgte eón einer Vcljörbc bes 
crfudjten Seils wegen einer anberen wie bet 
Sat, wcldjc bic Auslieferung ucranlaffcn foll, 
ftrafredjtlidj jur Uutcrfudjung gejogen ober 
verurteilt worben, ober befinbet er fid) aus 
anberen ©riinben in Jgaft, fo fann bic Aus» 
liefcrung ausgefe^t werben, bis bas Verfall 
ren beenbet, bas Urteil vollftrccft, bic Strafe 
enbgültig crlaffcn ober bie ijaft volljogcn ift.

Artifcl 17

(*)  ©ie vcrtragfdjlicfjcnben Seile ucr» 
pflidfjten fid), einen Verfolgten, um beffen 
Auslieferung erfuefjt werben foll, fdjon uor 
©ingang bes (Srfudjcns um Auslieferung in 
Jjaft ju ncl)mcn, wenn bics unter Angabe ber 
perfönlidjen Vcrljältniffc bes Verfolgten, ins» 
befonbere feiner 6taatsangcljörigfeit, unb bes 
Satbcftanbcs ber iljin jur £aft gelegten [traf» 
baren ^anblung, insbefonbere bet 3c>t ul,b 
bes Orts ber Sat, beantragt wirb unb bic 
juftänbigen Veljörben bes crfudjten Seils auf 
örunb ber gcfctjlidjen Veftimmungcn bic uor» 
läufige Auslicfcrungsljaft anorbnen. ©ie Cnt» 
fdjeibung über bas ©rfudjen unb ber 3c’t5 
punft bes Vcginns ber oorläufigcn Aus» 
licfcruiigsbaft werben ber Vcljörbc, bic fic bc» 
antragt ijat, unucrjüglid) mitgctcilt.

p) Jür bic Übermittlung ber (Erfudjcn um 
bic vorläufige önljaftnaljme unb ber Wittci» 
lang über bie ©rlcbigung ber (frfudjen unb 
über ben Scüpunft bes Vcginns bet uorläu» 
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úradný styk medzi vrchnosťou stíhajúcou 
a príslušnou vrchnosťou požiadanej Strany.

V) Možno stíhaného prepustiť na slo
bodu, ak požiadanie o vydanie s dokladmi 
dohodou predpísanými nedôjde vrchnosti 
v lehote dvoch týždňov počítajúc odo dňa 
nariadenia väzby, ktorá s predbežne za
držaným stíhaným disponuje.

Článok 18.
(') Nemecké požiadania o vydanie majú 

pochádzať od hlavného finančného pre
zidenta a treba ich upraviť priamo 
na Ústredné colné riaditeľstvo v Brati
slave.

(') Slovenské požiadania o vydanie majú 
pochádzať od Ústredného colného riadi
teľstva v Bratislave a treba ich upraviť na 
hlavného finančného prezidenta (Oberfi
nanzpräsident Niederdonau) vo Viedni.

> Článok 19.

(') S požiadaním o vydanie má sa pred
ložiť zatykač alebo právoplatné trestné 
rozhodnutie, ktoré vydala príslušná vrch
nosť požiadajúcej Strany pre čin proti stí
hanému a ktoré obsahujú údaje o osob
ných pomeroch stíhaného, najmä o jeho 
štátnej príslušnosti, a o skutkovej podsta
te tresného činu jemu za vinu kladeného, 
najmä o čase a mieste činu, a úplné znenie 
užiť sa majúcich trestných ustanovení.

- (2) Ak zo zaslaných písomností nevy
chádzajú dostatočne najavo okolnosti, kto
ré pre skúmanie požiadaní o vydanie sú 
potrebné, prílohy na požiadanie bezod
kladne sa doplnia.

Článok 20.

Smluvné Strany sa zaväzujú, že na stí
haného, o vydanie ktorého sa žiada, uvalia 
väzbu alebo ho v nej podržia, ak príslušné 
vrchnosti požiadanej Strany nariadia na 
základe zákonných ustanovení vydávaciu 
väzbu. I 

figcn Vuslicfcningsíjaft wirb ber unniittcl» 
bare ©cfdjäftsncrt'eljr jwifdjcn ber uerfolgciv 
bon Vcljärbc unb ber juftéinbigen Veljöibe 
bes crfudjtcn Seils jugclaffcn.

(3) Der Verfolgte fann freigelaffen u>er= 
ben, wenn bas ©rfudjcn um Auslieferung 
mit bon ucrtragsmäfjig uorgcfdjriebenen Hm 
tcrlagen nidjt innerhalb einer jrift non jmei 
2Bodjcn feit bem Sage ber Vcrljaftung ber 
Vcljôrbe jur Äcnntnis getommen ift, bie über 
ben oorläufig feftgenommcnen Verfolgten 
nerfügt.

Artifel 18

(*)  Die beutfdjen ©rfudjen um Auslicfe» 
rung finb non ben Dberfinanjpräfibentcn ju 
[teilen unb unmittelbar an bie fľomafifcíje 
genttaljoUbireftion (Ústredné colné riadi» 
teľstvo) in Vtcftburg ju ridjten.

(2) Die fíowafifdjen (frfudjen um Sius» 
liefetung finb non ber flowafifdjcn gentral» 
joHbircftion (Ústredné colné riaditeľstvo) 
in fßrefjburg ju ftcUcn unb unmittelbar__an 
ben Dbcrfinanjpräfibenten Slieberbonau in 
SBicn ju ridjtcn.

Artifel 19

(*)  SRit bem ©rfudjen um Auslieferung 
ift ein Ijaftbefcljl ober bas poUftrcdbarc 
©traferfenntnis norjulcgen, bie Eingaben 
über bie pcrfönlidjcn Veríjäítniffc bes Ver» 
folgten, insbcfonbcre feine Gtaatsangeljörig» 
feit unb über ben Tatbcftanb ber iljm jur 
£aft gelegten ftrafbarcn ^anblung, insbefon» 
bete bie Seit unb ben Drt ber Tat, unb ben 
SBortlaut ber jur Slnwcnbung fommenben 
Gtrafbcftimmungen cntljaltcn unb oon einet 
juftanbigen 25elji5tbc bes erfudjcnbcn Seils 
wegen ber lat gegen ben Verfolgten erlaffen 
finb.

(2) ©eljon aus ben mitgctcilten 6djrift= 
ftiiden bic Umftänbe, bie jur Prüfung bes 
Auslicferungscrfudjcns notwenbig finb, nidjt 
fjinreidjcnb Ijcrnor, fo werben bic Unterlagen 
auf ©rfudjen unoerjügiid, ergänjt.

Artifel 20

Die ocrtragfdjnefjcnben Teile nerpflidjten 
ftrf), einen Verfolgten, um beffen Auslieferung 
erfudjt ift, in ^aft ju ncljmen ober ju Ijalten, 
wenn bic juftänbigen Veljörben bes erfudjten 
Teils auf ®runb ber gcfetjlidjcn Veftimmun» 
gen bic Auslicfcrungsljaft anorbnen.
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Článok 21.
Smluvné Strany sa shodly, že požiada

ná Strana nebude1 skúmať, či stíhaný je 
podozrelý alebo vinný z trestného činu, 
ktorý sa mu kladie za vinu.

Článok 22.
(*)  Vydaná osoba bez súhlasu požiada

nej Strany nesmie sa vziať do vyšetrova
nia, potrestať alebo tretiemu štátu ďalej 
vydať ani pre čín spáchaný pred vydaním, 
pre ktorý vydanie sa nepovolilo, ani ne
smie sa obmedziť vo svojej osobnej slobo
de z iného, pred vydaním vzniklého práv
neho dôvodu. Právo voľného odchodu vy
danej osoby zaniká, ak neopustí územie 
požiadajúcej Strany do jedného mesiaca 
po konečnom ukončení proti nej prevale
ného trestného pokračovania, počítajúc do 
toho výkon trestu alebo ak potom, čo ho 
opustila, vrátila sa alebo vládou tretieho 
štátu bola znovu vydaná.

(2) Ak vydanie pre trestné stíhanie sa 
povolilo, je prípustné iné právne posúde
nie činu, pre ktorý sa vydanie povolilo, 
keby povinnosť pre vydanie pre čin aj po
dľa jeho nového právneho posúdenia jest
vovala podľa ustanovení dohody.

(’) Smluvné Strany sa zaväzujú, že vy
hovejú požiadaniu, ktoré sa má podať ce
stou predpísanou v článku 18, o vyšetrenie, 
trestanie alebo ďalšie dodanie vydanej 
osoby pre čin spáchaný pred vydaním, pre 
ktorý sa vydanie nepovolilo, keby jestvo
vala vydávacia povinnosť pre čin podľa 
ustanovení dohody.

Článok 23. -
Smluvné Strany sa zaväzujú stíhané

ho, ktorého vydanie alebo prevezenie sa 
má vykonať, dopraviť na pohraničnú sta
nicu, na ktorej sa dohodnú.

Vydávanie predmetov.
Článok 24.

Smluvné Strany sa zaväzujú, že si 
vzájomne vydajú:
a) predmety, ktoré môžu mať význam 

ako dôkazný prostriedok pre trestné 
pokračovanie,

¾Irtifel 21
Die Dertragfdjliefjenben Seile finb bariiber 

einig, bafj ber erfudjte Seil nidjt prüfen wirb, 
ob ber Áerfolgte ber ifjm jur £aft gelegten 
ftrafbaren ^anblung Dcrbäďjtig ober fdjulbig 
ift.

SUrtifel 22
(') Der Ausgelieferte barf oíjne 3uftim» 

mung bes erfüllen Seils weber wegen einer 
nor ber Auslieferung begangenen lat, für 
weldje bie Auslieferung nidjt bewilligt ift, jur 
Unterfudjung gejogen, beftraft ober an einen 
britten ©taat weitergeliefert nodj aus einem 
fonftigen, nor ber Auslieferung eingetretenen 
Aeďjtsgrunb in feinet perfönlidjen Jreitjeit 
befdjräntt werben. Das freie ©elcit bes Aus» 
gelieferten erlifdjt, wenn er bas Gebiet bes 
erfudjenben Seils innerhalb eines SKonats 
nad) bem enbgültigen Abfdjlufj bes gegen iljn 
burdjgefütjrten ©trafoerfaljrens, einfdjliefj» 
lidj ber ©trafnollftredung, nidjt oerläfjt, ober 
wenn er, nadjbem et es Derlaffen ijat, jurüd» 
geteljrt ift ober oon einer britten Regierung 
oon neuem ausgeliefert wirb.

(2) 3ft eine Auslieferung jur ©trafner» 
folgung bewilligt worben, fo ift eine anbete 
redjtlidje Beurteilung bet Sat, wegen beten 
bie Auslieferung bewilligt ift, juläffig, wenn 
bie Berpflidjtung jur Auslieferung wegen ber 
Sat aud) in iljrer neuen redjtlidjen Beurtei» 
lung nadj ben Beftimmungen bes Abfom= 
mens befteljen würbe.

(2) Die Dertragfdjliefjenben Seile Der» 
pflidjten fidj, auf ein Grfudjen, bas auf bem 
im Artitel 18 uorgefeljenen 2Bcge ju ^teilen 
ift, ber Unterfudjung, Beftrafung ober Alei» 
terlieferung bes Ausgclieferten wegen einet 
uor ber Auslieferung begangenen Sat, wegen 
beten bie Auslieferung nidjt bewilligt ift, ju» 
juftiinmen, wenn eine Serpflidjtung jur Aus» 
lieferung wegen ber Sat nadj ben Beftim» 
mungen bes Abkommens befteljen würbe.

Artitel 23

' Die Dertragfdjliefjenben Seile ucrpflidjten 
fidj, ben Berfolgten, beffen Auslieferung 
burdjjufüljrcn ift, an ben ju Dcreinbarenben 
(Srenjort ju beförbern.

Verausgabe oon ©egenftänben
Artitel 24

Die Dertragfdjliefjenben Seile Derpflidjten 
fidj, einanber Ijerausjugeben
a) ©egenftänbe, bie als Beweismittel für ein 

StrafDerfaljren uon Bebeutung fein tön» 
nen,



574 Slovenský zákonník č. 95.

b) predmety, ktoré v trestnom pokračo
vaní podliehajú zabaveniu alebo pre
padnutiu.

Článok 25.

Smluvné Strany sa zaväzujú, že sa ne
dotknú práv tretích osôb na vydaných 
predmetoch a vrátia predmety na žiadosf 
bezodkladne, ak pri ich odovzdaní bola 
k tomu učinená odpovedajúca výhrada.

Článok 26.

(*)  Povinnosti pre vydanie niet, ak 
v trestnom pokračovaní, pre ktoré vy
danie sa má uskutočnil, nejestvovala by 
povinnosť pre vydanie, alebo keby vrch
nosť požiadanej Strany potrebovala pred
mety na trestné pokračovanie.

(2) Povinnosť pre vydanie tiež odpadá, 
ak trestné pokračovanie, pre ktoré sa má 
vykonať, smeruje proti príslušníkovi po
žiadanej Strany, ktorý sa nachádza mimo 
územia požiadajúcej Strany.

Článok 27.

Požiadania o vydanie môžu sa podať ce
stou uvedenou v článku 18.

b) ©cgcnftänbc, bic in einem ©trafDerfa^ren 
ber ©injicíjung ober VcrfaUcrtlärung un» 
tcrlicgcn.

¾IrtifcI 25

Die Dertragfdjliefjenben Teile ncrpflidjlen 
fid), bie ¾edjtc britter f)3críoncn an ben 
Ijcrausgegcbencn ©egenftänben unberührt ju 
laffen unb bie ©cgcnftänbc auf Verlangen 
unucrjüglid) juriiďjugeben, falls bei ber Über» 
gäbe ein entfpredjenber Vorbcljalt gemalt 
worben ift.

¾IrtiEcI 26

(’) Die Verpflidjtung jur Verausgabe be» 
ftcijt nidjt, wenn in bem ©trafucrfaljrcn, für 
ba« bic Verausgabe gefdjcljen foll, bie 23cr= 
pflidjtung jur Auslieferung nidjt befteljen 
würbe ober wenn bie ©cgcnftänbc oon einet 
Vcljörbe bes crfudjten Seils in einem Straf» 
Dcrfaljrcn benötigt werben.

(2) Die Verpflidjtung jur Verausgabe ent» 
fällt aud), wenn fidj bas Strafnctfaljren, für 
bas fie gclciftct werben foH, gegen einen Hin» 
geljörigcn bes crfudjten Seils ridjtet, bet fid) 
aufjerljalb bes ©ebietes bes erfudjenben Seils 
befinbet.

Artitel 27

Die ©rfudjen um Verausgabe fönnen auf 
bem im Artitel 18 bcjcidjnctcn 2Bcgc geftcHt 
werben.

Článok 28.

Ak sa vydanie predmetov má stať bez 
súvislosti s vydávaním stíhaného, má sa 
s požiadaním o vydanie predložiť usnese
nie o zabavení, ktoré vydala príslušná 
vrchnosť požiadajúcej Strany. V požiadaní 
alebo v usnesení musia sa uviesť osobné 
pomery obvineného, najmä jeho štátna 
príslušnosť a miesto, kde sa toho času 
zdržuje, ako aj skutková podstata trest
ného činu jemu za vinu kladeného, najmä 
čas a miesto činu, a v akom stave pokra
čovania sa nachádza trestná vec.

Artitel 28
Soll bic Verausgabe non ©egenftänben 

oljne Sufammenljang mit ber Auslieferung 
eines ©erfolgten gefdjcljen, fo ift mit bem ©r» 
fudjen um Verausgabe ein Vefdjlagnaljine» 
bcfdjlufj Dorjuíegen, bet non einer juftänbigen 
Vcijörbc bes erfudjenben Teils crlaffcn ift. Un 
bem ©rfudjcn ober in bem Vefdjlufj mitffcn 
bic pcrfônlidjcn Verljälniffc bes Vcfdjulbig» 
ten, insbefonbere feine ©taatsangcljörigfcit 
unb fein berjeitigcr Aufcntljaltsort, fowie 
ber Tatbcftanb ber iljm jur £aft gelegten 
ftrafbarcn Vanblung, insbefonbere gcit unb 
Drt ber Tat, unb ber ©tanb ber Straffadje 
angegeben werben.

Článok 29. Artitel 29

(') Smluvné Strany sa zaväzujú, že po
žiadania o vydanie dajú vybaviť vrchnosťa
mi požiadanej strany, ktoré podľa jej záko
nov sú príslušné pre vybavenie rovnakých

(’) Die Dertragfdjliefjenben Teile Der» 
pflidjten fidj, bic ©rfudjen um Verausgabe 
non ben Veljörben bes crfudjten Teils,' bie 
nadj beffen ©cfcljcn glcidjartige Amtsljanb» 
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úradných výkonov vo vlastných trestných 
veciach spôsobom, ktorý je predpísaný 
pre tieto úradné výkony a s primeranými 
donucovacími prostriedkami.

p) Ak vydanie predmetov sa má stať 
spolu s vydaním stíhaného, predmety ma
jú sa odovzdať podľa možnosti súčasne 
so stíhaným.

Iná právna pomoc v colných trestných 
veciach.

Článok 30.
(*)  Smluvné Strany sa zaväzujú vyslať 

zamestnancov colných správ na vypočutie 
ako prezvedné osoby, svedkov alebo znal
cov, a keby sa vypočutie týkalo záleži
tosti, ktoré podliehajú úradnému tajom
stvu a, pokiaľ by proti tomu neboly ná
mietky, opatriť ich písomným súhlasom 
k výpovedi.

p) V požiadaní o vyslanie má príslušná 
vrchnosť požiadajúcej Strany predmet vy
počutia oznámiť.

Článok 31.
(*)  Smluvné Strany sa zaväzujú, že do

ručia spisy, najmä aj predvolania, týkajú
ce sa trestného pokračovania.

P) Požiadanie o doručenie predvolania 
možno odmietnuť, keď predvolanému pre 
pripad jeho nedostavenia sa hrozí donu
covacími prostriedkami alebo inými 
ujmami.

(’) Svedok alebo znalec, ktorý sa do
stavil pred vrchnosti požiadajúcej Strany 
na predvolanie doručené mu vrchnosťami 
požiadanej Strany, nesmie sa stíhať alebo 
potrestať, bez ohľadu na jeho štátnu prí
slušnosť, ani pre páchateľstvo, akýkoľvek 
druh účastenstva, zatajovania alebo na
držovania pri trestnom čine, ktorý je 
predmetom vyšetrovania alebo pri inom 
trestnom čine spáchanom pred odcesto- 
vaním predvolanej osoby z územia požia
danej Strany, ani sa nesmie obmedzovať 
v svojej osobnej slobode z iného pred
tým nastalého právneho dôvodu, okrem 
prípadu, že predvolaná osoba neopustí 
územie požiadanej Strany do jedného týž
dňa po dni, ktorého bola prepustená a 
mohla odcestovať.

lungen in eigenen Straffadjen jn erícbigen 
[jáhen, in ben für biefc ¾mtsíjanblungen oor= 
gefdjriebcnen formen unb mit ben entfpre*  
djenben 3U3ar,3GniafJnaIjmcn erícbigen ju 
[offen.

p) Solí bie Jjerausgabe im 3ufan™en= 
[jang mit einer Vusíiefcrung eines Verfolg*  
ten gcfdjcljen, [o finb bie ©egenftänbe mög» 
lidjft glcidjjeitig mit bem Verfolgten ju über» 
geben.

Sonftige Vcdjtsljilfe in SoDflrofío^cn

Vrtifei 30

(*)  Sie Dcrtragfdjlicjjenbcn Seile Der*  
pflidjtcn fidj, Vebienftcte ber SoHocrwaltung 
jur Vernehmung als Vusfunftspcrfonen, 
Sengen ober SadjDcrftänbigc ju gcftellcn 
unb, falls bie Vcrncljmung fid) auf Singe*  
legcnljciten bcjieljt, bic bem Vmtsgcljcimnis 
unterliegen, unb infoweit Vcbcnten nidjt ent= 
gegcnftcijen, mit einer fdjriftlidjen ©cncljmi*  
gung jur Vusfagc ausjuftatten.

p) 3n bem firfudjen um ©cftcllung ift 
non einer juftänbigen Veijörbc bes erfudjen*  
ben Seils ber ©egenftanb ber Verncljmung 
mitjutcilen.

Qlrtitel 31
p) Die Dcrtragfdjlicfjcnbcn Seite Der*  

pfiidjtcn fidj, bic ein Strafocrfaljrcn betref*  
fenben Sdjriftftüdc, insbefonbere audj £a» 
billigen, jujuftcllen.

p) Das ©rfudjen um SuftcITung einer 
fiabung fann abgcleljnt werben, wenn bem 
©clabcncn für ben fjall feines Ülusblcibens 
Swangsinafjnaljmcn ober fonftige Vadjteile 
angebroljt werben.

P) (Ein 3euge ober Sadjoerftänbigcr, ber 
auf eine burdj bie Vcljörbcn bes crfudjtcn 
Seils iljm jugcftcHte £abung nor ben Vcljör*  
ben bes erfudjenben Seils erfdjeint, barf, 
oljne Vüdfidjt auf feine Staatsangeljörigtcit, 
weber wegen Sätcrfdjaft, irgendeiner Vrt 
non Seilnaljme, ^eljlcrci ober Vcgünftigung 
bei ber ben ©egenftanb ber llntcrfudjung 
bilbcnben ober einer anbercn nor ber 9lus= 
reife ber gclabenen Sßcrfon aus bem ©cbicte 
bes erfudjten Seils begangenen Straftat Der*  
folgt ober beftraft noďj aus einem fonftigen, 
Dorljcr eingetretenen Kcdjtsgrunb in feiner 
pcrfönlidjcn Srciljcit bcfdjränft werben, cs 
fei beim, bafj bie gclabene Sßerfon innerhalb 
einer ÜBodjc nadj bem Sage, an bem fie ent» 
[affen unb bie Vusreife inöglidj ift, bas ®e» 
biet bes erfudjenben Seils nidjt Derläfjt.
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Článok 32.

(') Smluvné Strany sa zaväzujú, že po
dlá nasledujúcich ustanovení vypočujú 
obvinených, svedkov a znalcov, podajú si 
zprávu, vykonajú ohliadku, dajú vykonal 
prehliadky a zabavenia predmetov a vy
konajú iné vyšetrovacie úkony.

(’) Pri poskytnutí právnej pomoci po
dľa odseku 1 požiadaná Strana povoľuje, 
ak niet proti tomu námietok, aby na žia
dosť požiadajúcej Strany jej úradník sa 
zúčastnil vyšetrovania a pri tom pôsobil 
na účelné prevedenie úradných výkonov.

Článok 33.

Povinnosť právnej pomoci podľa člán
kov 31 a 32 nejestvuje, ak by sa právna 
pomoc nemohla poskytnúť ani vlastným 
úradom.

Hlrtifcl 32
C) Die Dertragfdjliefjenben Heile ne» 

pflidjten fid), nad) 9Jiafjgabc ber foigenben 
HScftitnmungcn SBefdjulb'igte, geugen unb 
©adjuerftänbige 31t oetncljínen, Hlusfiinfte ju 
erteilen, Hlugcnfdjcin cinjuneljmen, Dut¾= 
fudjungcn unb Haefdjľagnaljme non Segen» 
ftänbcn 311 bcwirfcn unb anbere Unter» 
fudjungsljanblungen norjuncljmcn.

(2) 56ci ber (Bewährung non ¾edjtsljilfe 
nad) Hlbfah 1 wirb ber crfudjtc Heil, wenn 
feine Siebenten entgcgcnftcl)en, auf (Erfudjcn 
geftatten, bafj ein ŠSeamtcr bes erfudjenben 
Heils bei ben llntcrfudjungsljanblungcn an» 
wefenb ift unb auf swcdcntfprcdjenbc Dutdj» 
füljrung ber Hlmtsljanblungen l)inwirft.

HIrtifcl 33
Die HJcrpfíidjtung 311t £eiftung ber 

Hlcdjtsíjilfe nad) ben Hírtifeln 31 unb 32 be» 
ftcljt nidjt, wenn bie fKcdjtsIjilfe aud) eigenen 
58eljörben nidjt gewäíjrt werben fönnte.

Článok 34.

(*)  Smluvné Strany sa zaväzujú, že si 
podajú zprávy z trestného registra. |

P) Povinnosti pre podanie zprávy niet, 
ak trestné pokračovanie, pre ktoré sa má 
poskytnúť, smeruje proti príslušníkovi 
požiadanej Strany, ktorý sa zdržuje mimo 
územia požiadajúcej Strany.

Článok 35.

Požiadania o právnu pomoc podľa 
článkov 31, 32 a 34 musia obsahovať 
všetky podstatné údaje o osobných po
meroch obvineného, najmä jeho štátnu 
príslušnosť a miesto, kde sa toho času 
zdržuje, ako aj skutkovú podstatu jemu 
za vinu kladeného trestného činu, najmä 
čas a miesto činu, a v akom stave po
kračovania sa nachádza trestná vec.

Článok 36.

(*)  Požiadania o právnu pomoc podľa 
článkov 31, 32 a 34 môžu sa podať pria
mo v úradnom styku medzi zúčastnenými 
vrchnosťami.

(’) Nemecké požiadania o právnu po
moc upravia príslušné nemecké vrchnosti 
priamo na slovenské Ústredné colné ria
diteľstvo v Bratislave.

Hlrtifcl 34
(') Die Dertragfdjliefjenben Heile oct» 

pflidjten fid), einanber Hlusfunft aus bem 
©trafregifter 3U erteilen.

p) Die Hlcrpflidjtung 3111 Hlusfunft bc» 
ftcijt nidjt, wenn bas (Strafverfahren, für bas 
fie erteilt werben foll, fid; gegen einen Hinge» 
Ijörigcn bes crfudjten Heils ridjtet, ber fid) 
aufjerljalb bes ©ebiets bes erfudjenben Heils 
befinbet.

Hlrtifcl 35
Die ©rfudjen um SKcdjtsIjilfe nadj ben 

Hírtifeln 31, 32 unb 34 muffen alle wefent» 
lidjcn Hingaben über bie perfönlidjcn Hier» 
Ijättniffe bes 23cfdjulbigtcn, insbefonbere fei» 
ne ©taatsangcljörigfcit unb feinen berjeiti» 
gen Hlufcntljaltsort, fowie ben Halbcftanb 
ber iljm 311t £aft gelegten ftrafbaren ^anb» 
lung, insbefonbere Seit unb Drt bet Hat, 
unb ben ©taub bet ©traffadje angeben.

Hlrtifel 36
(■) Die (Erfudjcn um SRedjtstjilfe nadj 

ben Hlrtifeln 31, 32 unb 34 fönnen im un» 
mittelbaren ©efdjäftsDcrtcljr 3wifdjcn ben 
beteiligten SBeljörbcn geftcllt werben.

(-) Die beutfdjcn (Erfudjcn um SHcdjtsIjilfc 
toerben von ben juftänbigen beutfdjcn 58c» 
Ijörbcn unmittelbar an bic flowatifdjc 3cn» 
traljollbircttion (Ústredné colné riaditeľ» 

| sivo) in HBtcfjburg geridjtet.
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(’) Slovenské požiadania o právnu po
moc upravia príslušné slovenské vrchnosti 
priamo na hlavného finančného pre
zidenta (Oberfinanzpräsident Nieder
donau) vo Viedni, alebo ak by vybavenie 
nepatrilo do pôsobnosti ríšskej finančnej 
správy, na generálneho štátneho zástupcu 
(Generälstaatsanwalt) vo Viedni.

Článok 37.
Smluvné Strany sa zaväzujú, že po

žiadania o právnu pomoc podľa článkov 
31, 32 a 34 dajú vybaviť vrchnosťami po
žiadanej Strany, ktoré podľa jej zákonov 
sú príslušné pre vybavenie rovnakých 
úradných výkonov vo vlastných trestných 
veciach spôsobom, ktorý je predpísaný pre 
tieto úradné výkony a s primeranými do
nucovacími prostriedkami.

Časf piata.
Stíhanie.

Článok 38.
Zamestnanci colných správ každej 

Smluvnej Strany môžu sa odobrať na úze
mie druhej Strany na zamedzenie alebo 
stíhanie činov proti colným predpisom 
každej Smluvnej Strany. Pokiaľ pritom 
ide o činy proti colným predpisom vlast
ného štátu, môžu u príslušných colných 
úradov druhej Strany navrhovať predbež
né zadržanie osôb, ako aj predbežné 
zaistenie predmetov, ktoré by mohly 
mať význam pri prevedení trestného 
pokračovania. Návrhom tohto druhu vy
hovujú požiadané colné úrady tým istým 
spôsobom, ku ktorému sú povinné a za
viazané pri činoch proti colným pred
pisom vlastného štátu. Pokiaľ ide o činy 
proti colným predpisom druhej Stra
ny, majú príslušnému colného úradu dru
hej Strany o čine podať každé potrebné 
vysvetlenie.

Článok 39.

Pri nebezpečí zo zameškania sú za
mestnanci colných správ každej Smluvnej 
Strany oprávnení v pohraničnom pásme 
druhej Strany, osoby podozrelé z činu 
proti colným predpisom každej Smluvnej 
Strany stíhať a predbežne zadržať ako 
aj zaistiť predmety, ktoré by pri prevá
dzaní trestného pokračovania mohly mať
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C') Die fíowafifdjcn firfudjcn um ¾ed)ts= 
íjilfc werben uott ben juftänbigen fíowaíi» 
fdjen 23cljörbcn unmittelbar an ben Ober» 
finanjpräfibcntcn Sliebcrbonau in Süien 
ober, wenn bie firlcbigung nidjt im SSereidj 
ber SHcidjsfinanjocrroaítung ju erfolgen Ijat, 
an ben ficncralftaatsanwalt in 2Bicn ge= 
ridjtct.

ílttilcl 37
Die DcrtragfdjíicfjcnbcnSciíc nerpfíidjtcn 

ftdj, bic firfudjen um ¾cdjtsljilfc nadj ben 
2lrtifcln 31, 32 unb 34 oon ben 25cljôrbcn 
bes crfudjten Seils, bic nad) beffen ©efetjen 
gleidjartige ílmtsljanbíungen in eigenen 
étraffadjcn 311 erícbigen Ijabcn, in ben für 
biefe ílmtsíjanblungcn vorgcfdjricbcncn Sor= 
men unb mit ben cntfprcdjenben Swangss 
mafjnaljmcn erícbigen 31t íaffen.

5 ii n f t c r 91 b f dj n i 11
Sladjcile 

Sírtitcl 38
Die 23cbicnftctcn ber 3olít>cni)a[tungen 

jebes ber oertragfdjlicfjcnben Seile biirfcn 
fid; in bas fiebiet bes anbercn Seils 311t 93cr= 
Ijinbcrung ober SUcrfoígung non gnwibcr» 
Ijanbíungen gegen bic goífoorfdjriftcn jebes 
ber pcrtragfďjlicfjeuben Seife begeben. 60= 
weit cs fi^ babei um oinoibcrljanblungcn 
gegen bie 3oUuorfdjriftcn bes eigenen Staa= 
tes Ijanbelt, fönnen [ic bei ben juftänbigen 
Šolfbicnftftcífen bes anbercn Seils bie oor= 
läufige geftnafjmc oon íßerfoncn, fowie bic 
ooríäufige Gidjerftclíung non Scgenftänbcn, 
bie für bie Durdjfiiljrung eines Strajucrfalj» 
rens oon fScbeutung fein rönnen, beantragen. 
Einträgen biefer Slrt werben bic crfudjtcn 
3oIIbicnftftcIIen in bcrjelbcn 2Bcifc entfpre« 
djen, wie cs iljncn bei Snmiherljaiiblungen 
gegen bic SoHt’brfdjriften bes eigenen 6taa» 
tes jufteljt unb obliegt. Soweit cs fidj um 
Suwibcrfjanbhmgcn gegen bic SoIfDOvfdjrif« 
ten bes anbercn Seils Ijanbelt, werben fie bet 
juftänbigen SöHbicnftftdlc bes anbercn Seils 
über bic 3uw>bcrl)anbiung jebe crforbcrlidjc 
Blusfunft geben.

ihtitcl 39
25ci ficfaljr im ÜJcrjug finb bie SBebicm 

fteten ber SollDcrwaltungcn jebes ber oer= 
tragfdjiicfjcnben Seile beredjtigt, im firenj» 
bejirt (3ollgrcnjbcjirf, fircnjjonc) bes an= 
beren Seils bic einer guwibcrljanblung gc= 
gen bie SoUrmrfdjriftcn jebes ber uertrag» 
fdjlicftcnbcn Seile ocrbädjtigcn iperfonen ju 
ocrfolgen unb oorläufig fcftjuneljincn, fowic 
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význam. Zadržané osoby a zaistené pred
mety treba bez odkladu odovzdať najbliž
šiemu príslušnému colnému úradu tej 
Strany, na území ktorej sa previedol úrad
ný výkon.

Článok 40.

Ak sa podľa článkov 38 alebo 39 pred
bežne zadržaly osoby, alebo predbežne 
zaistily predmety, treba podržať pred
bežné zadržanie osôb na sedemdesiat
dva hodín, a predbežné zaistenie pred
metov na dva týždne, ak sa uskutočnily 
pre činy proti colným predpisom štátu, 
ktorého úradník previedol stíhanie, a ak 
sa vopred neupustilo od udržania vyko
naných opatrení.

Článok 41.

Zamestnanci colných správ Smluvných 
Strán musia byť opatrení úradným pre
ukazom o ich úradnej povahe pri vstupe 
na územie druhého štátu. Svoje zbrane 
môžu použiť len na odvrátenie im alebo 
tretej osobe bezprostredne hroziaceho 
nebezpečia telu a životu. Ak sú v rovno
šate, môžu použiť zbrane aj k zlomeniu 
odporu, nie však na zamedzenie samotné
ho úteku. Nie sú oprávnení v bytoch na 
území druhej Sírany prevádzať domové 
prehliadky.

Článok 42.

Ak činnosť stíhajúceho úradníka v prí
padoch článkov 38 a 39 neviedla k osob
nému hláseniu u colného úradu na území 
druhej Strany, oznámi colný úrad, kto
rého príslušníkom je stíhajúci úradník, 
príslušnému colnému úradu druhej Strany 
výkon stíhania bez odkladu.

Časť šiesta.

Záverečné ustanovenia.
Článok 43.

Zákonné predpisy, platné o úradnej 
mlčanlivosti a o zachovaní tajomstva na 

bic Scgcnftänbc, bic für bic Durdjfiiíjnmg 
eines štrafucrfaljrcns von 25ebcutung fein 
(önnen, vorläufig fidjcrjuftclicn. Sic feftge» 
nominellen fßerfonen unb bic fidjergeftclltcn 
iScgenftänbc finb uiwerjüglid; bet nädjftcn 
Suftiinbigen golibicnftftclle bes Seils, in bcf= 
Jen Scbict bic ülmtsljanblungcn vorgcuom= 
men würben, ju übergeben.

¾lrtifel 40
Sinb nadj ben ílrtiľeln 38 unb 39 7ßcrfo= 

nen vorläufig fcftgenonnnen ober (Scgenftänbc 
vorläufig fidjcrgcftcllt, fo ift bie vorläufige 
gcftnaljme von fßerfonen ßwciunbficbäig 
Stunbcn Ijinburdj, bic vorläufige 6idjcr= 
ftcllung non Segenftänben jwei 
djen Ijinburdj aufrcdjtäucrljaltcn, wenn fic 
wegen Suwibcrl^anblungcii gegen bie 3oII= 
vorfdjriftcn bes Staates, bcni ber nadjcilciv 
bc Beamte angebört, erfolgt finb unb auf bic 
Slufrcdjicrljaltung ber ergriffenen 9Jlafjnalj= 
men nidjt porljcr verjidjlct wirb.

¾lrtiíel 41
Sic 55cbicnftctcn ber 3°HDcrtDnIllni9.cl’ 

ber vcrtragfdjlicfjenbcn Seile muffen beim 
betreten bes Schiets bes anberen Seils mit 
einem amtlidjcn Slusweis über iljrc 9lmts= 
eigcnfdjaft vcrfcljen fein. Sie bürfen ihre 
SBaffen jur ülbwcnbung einer iljncn ober 
einem Dritten broljcnbcn unmittelbaren ®c= 
faljr für £cib ober £cbcn gebraudjen. Sinb 
fie in Dienftlleibung, fo barf ber SBaffciv 
gebraudj aud; jur 25rcdjung von SBibcr» 
ftanb, nidjt aber jur blofjcn 23erljinberung 
ber fyludjt gefdjehen. Sic finb nidjt befugt, 
in 2Boljnungcn im Scbict bes anberen Seils 
^ausburdjfudjungcn vorjuncljmen.

SUrtiCel 42

5jat in ben fällen ber ilrtitcl 38 unb 39 
bic ^Betätigung bes nadjeilenbcn SBeamten 
nidjt 311 einer perfönlidjen SlorfteUung bei 
einer Sollbicnffftclic im Schiet bes anberen 
Seils gcfüljrt, fo wirb bie 3ollbicnftftcllc, ber 
ber nadjeilcnbc SBcamte angeijört, ber 311= 
flänbigen 3°übienftftcl(e bes anberen Seils 
unvcrjüglidj von ber ilusübung ber Sladjcilc 
SHadjridjt geben.

S c dj ft c r 91 b f dj n i 11 
Gdjlufjbcftimmungcn 

¾Irtifel 43
Die gefetjiidjen Vorfdjriftcn, bie auf bem 

(Scbicte bes einen Seils übet bie ilintsucr« 
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území jednej Strany, vzťahujú sa na vše
tko, o čom sa administratívne a súdne 
vrchnosti ako aj úradníci a ostatní za
mestnanci tejto Strany dozvedia na zá
klade tejlo dohody.

Článok 44.

(') Útraty, povstalé vrchnostiam požia
danej Strany skúmaním požiadaní a poskyt
nutím právnej pomoci podľa ustanovení 
tejto dohody, ponesie požiadaná Strana. 
Práve tak nemožno žiadať ■ náhradu pre 
útraty, povstalé vrátením predmetov.

P) Odmeny a výdavky pre znalcov na
hradia sa požiadajúcou Stranou.

Článok 45.

(') Pri prevádzaní tejto dohody je 
priamy styk zúčastnených ústredných 
vrchností dovolený. Prípustnosť diploma
tickej cesty týmto nie je dotknutá.

p) Smluvné Strany prehlasujú, že sú 
ochotné v prípade potreby prostredníc
tvom zúčastnených ústredných úradov 
previesť rokovania ohľadom inej vzájom
nej právnej pomoci v colných trestných 
veciach.

Článok 46.

(') Požiadania o právnu pomoc a ich 
prílohy majú sa vyhotoviť v úradnej reči 
jednej zo Smluvných Strán. Pripojenie 
prekladov nemožno požadovať.

(a) Požiadania a ich prílohy nepotrebujú 
žiadneho overenia.

P) To isté platí o spisoch súvisiacich 
s vybavením právnej pomoci.

Článok 47.

(') Dohoda sa má ratifikovať a ratifi
kačné listiny sa majú čo možno najskôr 
vymeniť v Berlíne.

p) Dohoda nadobudne účinnosť za 
mesiac po uplynutí dňa, ktorého nastala 
výmena ratifikačných listín.

P) Ostáva v platnosti do uplynutia šie
stich mesiacov po uplynutí dňa, ktorého 
sa jednou z oboch Strán vypovie.

fdjwicgcníjeit unb Scíjcimíjaítung gelten, 
finben auf alles Slnwenbung, was ÍBcrwal*  
tungs*  unb (Scridjtsbcljörben fowie SBeamtcn 
unb fonftigen SBcbicnftcten biefes Teils auf 
(Srunb biefes ilbfommcns jur Kenntnis 
tommt.

SUrtiEei 44
p) Die ben fBcljörbcn bes erfud)tcn Teils 

burdj Prüfung ber (Erfudjcn unb (Sewäljrung 
ber Slcdjtsljilfe nadj ben SBcftimmungen bie= 
fes Slbtommcns erwadjfcnbcn Äoftcn wer*  
ben oon bem crfudjten Teil getragen. (Eben*  
fowenig ľanu für bic burd) Wufgabe oon 
(Scgenftänbcn eniftcljcnbcn Äoften irfatj bc» 
anfprudjt werben.

p) Die (Sebüfjrcn unb Auslagen für 
Gadjncrftänbigc werben Don bem erfudjcn*  
ben Teil erfe^t.

UlrtiEcI 45
p) Sei ber Durdjfüljrung biefes Slbtom*  

mens ftcljt ben beteiligten 3cntralbcf)örbcn 
ber unmittelbare Söcrtcljr mitcinanbcr frei. 
Die 3llIäffigfcit bes biplomatifdjcn SBcgcs 
wirb baburdj nidjt bcrüljrt.

p) Die Dcrtragfdjlicfjcnbcn Teile erflärcn 
fidj bereit, im SBcbarfsfallc burdj bic beteilig*  
ten 3cntralbcijör£*cn  fBcrljanblungcn wegen 
anberweitiger gcgcufcitigcr Untcrftütjung 
unb ¾edjtšljilfc in SoUftiaffadjen aufjunclj*  
men.

ílrtifcl 46
p) Die (Erfudjcn um ¾cdjtsljilfe unb iljre 

Unterlagen finb in ber amtlidjcn Spradjc 
eines ber ucrtragfdjlicfjcnbcn Teile abjufaf*  
fcn. Die ^Beifügung pon itbcrfeljungcn fann 
nidjt. beanfpruďjt werben.

(-) Die (Erfudjcn unb iljre Unterlagen bc*  
bürfen feiner ^Beglaubigung.

P) Dasfclbc gilt für bie mit ber (Erlcbi*  
gung ber Sicdjtsljilfc im 3nfammcnljang ftc= 
Ijcnben Gdjriftftüde.

Ülrtifcl 47
p) Das ülbfonnnen foll ratifijiert unb 

bie 9Íatififationsurtunbcn Jollen fobalb als 
möglidj in SBcrlin ausgetaufdjt werben.

p) Das 9lbfommcn tritt einen SRonat 
nad; ilblauf bes Tages, an bem ber 9lus= 
taufd; ber Šíatififationsurfunbcn ftattgefun*  
ben Ijat, in Äraft.

p) (Es bleibt in (Seltung bis jum ülblauf 
uon fedjs SRonatcn nadj Slblauf bes Tages, 
an bem cs uon einem ber beiben Teile gc*  
tiinbigt wirb.
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Na dôkaz toho splnomocnenci túto do
hodu podpísali a opečatili.

Vyhotovené v dvoch prvopisoch v slo
venskej a nemeckej reči v Bratislave dňa 
3. mája 1941.

3u Urfunb beffen [jáhen bie ÍScDoninätfy 
tigten biefes Slbtommen gejcidjnet unb ge= 
ficgclt.

9Iusgcfcrtigt in boppelter Hrfdjrift in 
bcutfdjcr unb' in flowafifdjcr Gpradje in 
íprcfjburg am 3. SRai 1941

POLYÁK v. r.

BÉČKA v. r.

DUDAŠKO v. r.

LUDIN v. r. - 

WUCHER v. r. 

METTGENBERG v. r.

Záverečný protokol.
Pri podpísaní dohody medzi Sloven

skou republikou a Nemeckou ríšou o vzá
jomnej podpore a právnej pomoci v col
ných trestných veciach vydali podpísaní 
splnomocnenci nasledovné shodné prehlá
senia, ktoré tvoria podstatnú súčasť tejto 
dohody.

I.
K článku 9 až 11.

Smluvné Sírany si vzájomne oznámia 
trestno-zákonné ustanovenia vydané k pre
vádzaniu týchto ujednanú Vyhradzujú si 
ohľadom prerušenia premlčania priznať 
úradným výkonom súdov, vrchnosti alebo 
zamestnancov druhej Strany,' rovnakú 
účinnosť, ako úradným výkonom vlastných 
súdov, vrchností alebo zamestnancov.

K článku 10, 12, 17, 18, 27 a 36.

Keby došlo požiadanie na nepríslušnú 
vrchnosť, je táto povinná požiadanie bez 
odkladu zaslať ďalej príslušnej vrch
nosti, a o tom upovedomiť požiadajúcu 
vrchnosť.

GdjIu^protoloII

23ci ber llntcrjcidjnung bes Wommens 
jwifdjcn bcin Sleutfdjcn 9íeid) unb ber 61o» 
wafifdjen ¾epublit über bic gegenteilige lln= 
tcrftiiljung unb Svedjtsljilfc in Šolíftraffadjen 
[jáhen bic untcrjcidjncten Sßcuolímädjtigten 
folgenbe iibcrcinftiminenbe Cčrtíärungen ab» 
gegeben, bic einen roefcntlidjcn 23cftanbteil 
bes Sĺbtomincns bilben:

I
3u ¾Irtifel 9 bis 11

, Die nertragfdjlicfjcnbcn Heile werben 
einanber bie jur Slusfiiljrung biefer SJcrein» 
barungen erlaffencn ftrafgefctjlidjcn 23eftim= 
mungen mitteilen. 6ic beljalten fid) nor, íjin« 
fidjtlidj ber Untcrbredjung ber SJerjäíjrung 
ben Slintsljanbhingen ber ®cridjtc, 23eljôr= 
bon ober Saeamtcn bes anberen Seils bie 
gleidjc SBirfung wie ben Slmtsljanblungen 
ber eigenen ®crid)te, 25cl)örben ober 93cam» 
ten bcijulcgen.

3u SMrtiícI 10, 12, 17, 18, 27 unb 36
öeljt ein írfudjcn einer unjuftänbigen 

Stelle ju, fo Ijat fic es unucrjiiglidj an bie 
juftänbige Stelie wciterjulcitcn unb bacon 
bic erfudjcnbc Gtcííe ju bcnadjridjtigen.

K článku 10 a 17.

Pre odoslanie požiadaní môžu sa voliť 
všetky novodobé zpravodajské prostried
ky, ak je daná istota, že požiadanie po
chádza od vrchnosti príslušnej podľa do
hody.

3u Shtiteí 10 unb 17
güt bic Übermittlung ber (Srfudjen tön» 

nen alle ncujcitlid)cn 9ladjridjtenwege ge= 
wäl)lt werben, wenn Sidjeríjeit bafiir bc» 
fteljt, bafj bas (Srfudjcn non einer nad) bem 
¾lbfommcn juftänbigen 25cljôrbe ausgeíjt.
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K článku 10 a 17.
Požiadaniam o pojatie do väzby podľa 

článkov 10 alebo 17 sa nemusí vyhovief, 
ak podľa ustanovení lej to dohody bola 
nariadená na základe požiadania pre ten 
istý čin väzba.

K článku 11 a 13.
Ak pre zavedenie trestného pokračo

vania alebo pre poskytnutie právnej po
moci chýba podľa dohody nutný pred
poklad, požiadaná Strana, ak tento nedo
statok sa môže v krátkej dobe odstránif, 
pred zamietnutím požiadania, dá príležitosf 
požiadajúcej Strane na zaujatie stano
viska.

K článku 19.
Požiadaná Strana môže určif prime

ranú lehotu na dodanie doplnení.

K článku 22.
Lehota, v ktorej vydaná osoba musi 

opustiť územie požiadanej Strany nebeží, 
kým jej odcestovanie nie je možné.

K článku 23.
Smluvné Strany si vyhradzujú dohod

núť sa o pohraničných miestach, na kto
rých stíhaného možno vo vydávacom sty
ku prevziať alebo odovzdať.

K článku 25.
Odovzdané predmety a dôkazné pro

striedky, vrátenie ktorých sa vyhradilo, 
musia sa pečlive opatrovať. Ak ide o 
predmety, ktoré sa môžu ľahko pokaziť, 
môžu sa odpredať; výťažok vstúpi na ich 
miesto.

K článku 31.
Ak sa požiadaniu o doručenie vyhovelo, 

vystaví sa pre požiadajúcu Stranu potvr
denie o doručení s nasledovným obsahom:

Potvrdenie o doručení.
_________________ (predvolanie, 

rozsudok atď., má sa uviesť druh doru
čovanej písomnosti) bol __________ dňa
________  doručený_________________  
(meno a priezvisko, zamestnanie a adresa 
príjemcu [v iných prípadoch__________

3u Slrtifcí 10 unb 17
(Sinom Erfudjcn um ôníjaftnaíjme nad; 

bon ¾írtifcln 10 ober 17 braudjt nidjt ftatt= 
gegeben ju werben, wenn wegen bcrfcíben lat 
bereits auf ein Erfudjcn nad) einer bicfer 
ÍScrtragsbeftimmungcn bic Jjaft angcorbnet 
ift.

3u ülrtitcl 11 unb 13
geljlt cs für bic Einleitung eines Straf’ 

oerfaljrens ober für bic £ciftung ber SHcdjts’ 
ljilfe an einer nad) bem ¾lbfommcn erforoer» 
lidjcn fBorausfctjung, fo mirb ber crjudjtc 
Teil, falls ber SJlangcI alsbalb betjoben wer*  
ben fann, oor ülblcljnung bes Erfudjcns bem 
erfud)enbcn Seil ©cicgcnljcit jur Stellung’ 
naijme geben.

3u ¾lrtifcl 19 Slbfatj 2
Der crfudjtc Seil fann für bic Scibrin» 

gung ber Ergänjungcn eine angcmeffenc 
grift beftimmen.

3u ¾lrtifel 22
Die griff, innerhalb beren ber ilusgeliC’ 

ferte bas Sebict bes crfudjtcn Seils ocrlaffen 
Ijnbcn mufj, läuft nidjt, folange feine 2Ius= 
reife nidjt möglich ift.

3u Qlrtifcl 23
Die »crtragfdjlicfjcnben Seile bcijalten 

fidj oor, Srcnjortc ju ocrcinbaren, an benen 
bic 23crfolgtcn im ^luslicfcrungsocrfcljr 
übernommen ober übergeben werben.

3u Sirtifer 25
S)ic Ijerausgcgcbencn ©egenftänbe unb 

^Beweismittel, bereu ÍKiidgabc norbcljalten 
ift, foUcn pflcglidj bcljanbclt werben. Ijanbelt 
cs fidj um Icidjt ocrbcrblidjc ©egenftänbe, fo 
fönnen fie ueräufjert werben; ber Erlös tritt 
an iljre Stelle.

3u ¾írtifcl 31
3ft einem Siiftcllungscrfudjcn entfprodjen 

worben, fo wirb bem erfudjenben Seil ein 
guftcHungsjcuguis mit nadjfteljcnbem 3n= 
Ijalt ausgefteHt werben:

D_  (£abung, Urteil ufw., bie Hirt 
bes jugcfteOtcn Sdjriftftüdcs ift anjufüljrcn) 
ift am___________________ burdj 9lusljän’
bigung bc________________  jujuftcUcnben
Sdjriftftiid ________________  an -----------
______________ (23or= unb 3«namc, SScruf
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(meno a priezvisko) ako _________________  
(pomer príjemcu k adresátovi) adresáta
---------------------------- 1)

____________________ , dňa _________ 19__

(Úradná pečiatka.) Podpis a úradný titul.

*) Nakoľko doručenie sa vykonalo iným spô- 
sobom než odovzdaním (složením u vrchnosti, ve
rejne), má sa uviest tento spôsob doručenia.

II.
a) Príslušníci Protektorátu Čechy a Mo

rava sa pokladajú v smysle tejto do
hody za nemeckých štátnych prísluš
níkov.

b) Nakoľko opatrenie súdov a iných úra
dov, najmä ich rozhodnutia, podľa 
ustanovenia dohody majú vplyv na vy- 
dávací styk a styk v inej právnej po
moci, súdy a iné úrady Protektorátu 
Cechy a Morava sú na roveň postave
né nemeckým súdom a iným úradom.

III.

Slovenský minister financií a ríšsky 
minister financií dohodnú sa podľa potre
by v priamom styku na schôdzkach 
svojich zástupcov, aby zaistili jednotné 
vykonávanie dohody a odstránili ťažko
sti, ktoré sa azda vyskytnú pri jej vy
konávaní. Nakoľko sa dotkne otázkami, 
ktoré sa majú objasniť, okruh pôsobnosti . 
iných ministerstiev, tieto ministerstvá sa | 
pozvú, aby sa zúčastnily na týchto schôdz
kach. Tieto schôdzky majú sa konať po
dľa potreby a pokiaľ možno striedavo 
v Slovenskej republike a v Nemeckej ríši.

Vyhotovené v dvoch prvopisoch v slo
venskej a nemeckej reči v Bratislave dňa 
3. mája 1941.

unb ílnfdjrift bes guftcHungscmpfängcrs) 
[in anberen fällen: an b_________________  
(1'or= unb gunamc) als _________________  
(©tcHung bes «Empfängers 3um gufteliungs» 
cmpfängcr) b__________ 3uftenungsempfän=
gcr_______ p) jugefteHt worben.

_________ ________ ben__________ 19___

(Sicnftftcmpd) Uníctfdjrift unb ’Umtsbcjcidpiung

J) Gomcit bic 3uftcliung in anbcrcr 2irt als Uber, 
gäbe (Slicbcricgung bei einer 23cf)öröc, affcntlidj) er. 
folgt ift, ift biefe 2lrt ber Aufteilung betanntjugeben.

II
a) Die Slngcljörigcn bes fßrotettorats 25öij= 

men unb WTäijren gelten im ©inne biefes 
fllbfommcns als beutfdje ©taatsangcljö= 
rige.

b) Soweit OTafjnaljmcn ber ©eridjte unb 
fonftigen SJcljörben, insbefonbere tyre 
(Entfdjcibungen, nadj ben 23cftiinmungen 
bes 9(btommens auf ben 2luslicfcrungs= 
unb fonftigen fKcdjtsIjilfcocrfeljr (Einfluß 
[jáhen, ftcljcn bie Gcridjte unb fonftigen 
SBeljörbcn bes fßrotettorats 23öljmcn unb 
OTäljrcn ben beutfdjcn ©cridjtcn unb fom 
ftigen SSeljörben glcidj.

III
Der Sicidjsminifter ber Jinanjen unb bet 

ffowaEifďje ginanjminiftcr werben in unmit= 
teibarem fBcneljmcn gufammenfünfte tyrer 
föertreter oercinbaren, um bie cinijeitlidje 
Durdjfityrung bes fMbfomincns fidjeräuftetien 
unb bic bei feiner Durdjfityrung etwa aufgc= 
taudjten ©djwicrigfcitcn ju befeitigen. 6o= 
weit burdj bie ju crörtcrnbcn fragen bet <5e= 
ftyäftsbcreidj anberer OTinifterien berityrt 
wirb, werben biefe fUIiniftcricn eingelabcn 
werben, fidj an ben gufammenfünften 3U bc= 
teiligen. Die gufammentunfte feilen nadj 
SBebarf unb möglidjft abwcdjfelnb im Dcut> 
fdjen SRcidj unb in ber ©lowafifdjcn 9ie= 
publit ftattfinben.

flfusgefertigt in boppelter Urfdjrift in 
beutfdjer unb in flowatifdjcr Spradje

in Eßrefjburg am 3. SHai 1941.

POLYAK v. r.

BEČKA v. r. 

DUDAŠKO v. r.

LUDIN v. r.

WUCHER v. r.

METTGENBERG v. r.
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96.
Zákon 

zo dňa 28. mája 1942 
o prenesení pôsobností úradov známkujú

cich sudy na ciachové úrady.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ i-

Zrušujú sa všetky úrady, známkujúce 
sudy podľa zák. čl. V/1907, a ich pôsob
nosť sa prenáša na ciachové úrady, zria
dené zákonom č. 115/1940 SI. z.

§ 2.

Poplatky a prirážky za ciachovanie su
dov, určené vládnym nariadením č. 629/ 
1919 Sb. z. a n., zvýšené vládnym nariade

ním č. 681/1920 Sb. z. a n., prislúchajú štá
tu a vymeriavajú ich ciachové úrady.

§ 3.

Dnom nadobudnutia účinnosti tohto 
zákona strácajú platnosť všetky ustanove
nia zák. čl. V/1907, pokiaľ odporujú to
muto zákonu.

§ 4.

Tento zákon platí a nadobúda účinnost 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister do
pravy a verejných prác 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, Ulica Rodobrany č. 12.
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97.
Zákon zo dňa 5. júnä 1942

o vnútornej účinnosti a o vykonaní Dohody 
medzi Slovenskou republikou a Nemeckou 
ríšou o vzájomnej podpore a právnej po

moci v colných trestných veciach.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

§ L

Dohode medzi Slovenskou republikou 
a Nemeckou ríšou o vzájomnej podpore a 
právnej pomoci v colných trestných ve
ciach, uzavretej v Bratislave dňa 3. mája 
1941, sa priznáva vnútroštátna účinnost.

§ 2.

(') Trestné činy proti colným predpi
som Nemeckej ríše sa stíhajú a trestajú 
bez ohľadu na štátnu prislušnosf vinníka 
a bez ohľadu na miesto činu rovnakým spô
sobom ako týmto trestným činom zodpo
vedajúce trestné činy proti colným predpi
som Slovenskej republiky. Ak podľa záko
nov platných v Slovenskej republike niet 
trestného činu týmto zodpovedajúceho, 
použijú sa ustanovenia hlavy IX. zák. čl. 
Xl'1909 pokiaľ neodporujú tomuto zákonu, 
pričom sa pokus trestá ako dokonaný 
trestný čin.

p) Colnými predpismi v smysle tohto 
zákona sú aj zákazy Nemeckej ríše o do
voze, vývoze a prevoze tovaru, platidiel, 
cenných papierov a cenných predmetov, 
ako aj predpisy o iných dávkach, ktoré 
vyberajú colné správy Nemeckej ríše pri 
dovoze, vývoze a prevoze tovaru.

(’) Ak sa podľa trestných predpisov v 
Slovenskej republike vymerá trest podľa 

hodnoty určitého tovaru alebo čiastky ur
čitej dávky, sú smerodajné pre výmer tre
stu predpisy Nemeckej ríše o určení hod
noty alebo dávky. Ako prepočítací kurz je 
smerodajný posledný známy stredný kurz 
bratislavskej burzy, ak takého niet, posled
ný známy stredný kurz úradný.

§ 3.
P) Trestné stíhanie činov uvedených v 

§ 2 závisí od podmienky, že príslušná 
vrchnosť Nemeckej ríše požiadala o zave
denie trestného pokračovania a, ak nejde 
o objektívne trestné pokračovanie, od 
toho, že vinník sa vypátral na území Slo
venskej republiky.

p) Trestné stíhanie a potrestanie vyko
najú tie isté vrchnosti a tým istým spôso
bom ako stíhanie a potrestanie činov trest
ných podľa obdobných predpisov, platných 
v Slovenskej republike.. Upúšfacie pokra
čovanie sa v týchto veciach vylučuje.

(3) Trestné pokračovanie má sa zasta
viť na požiadanie príslušnej, vrchnosti Ne
meckej ríše, ktorá požiadala o trestné stí
hanie, kým súdna alebo administratívna 
vrchnosť nevyniesla, prípadne nevydala 
trestné rozhodnutie.

§ 4.
Rozhodnutie alebo opatrenie prísluš

ných súdov, vrchností alebo zamestnancov 
Nemeckej ríše pretrhujú premlčanie trest
ných činov proti colným predpisom Sloven
skej republiky alebo Nemeckej ríše tak, 
ako rozhodnutie alebo opatrenie súdov, 
vrchností alebo zamestnancov Slovenskej 
republiky.

§ 5.
Ak súdna alebo administratívna vrch

nosť Nemeckej ríše vyniesla, pripadne vy
dala trestné rozhodnutie na základe člán
kov 9 a 11 Dohody, má to s hľadiska 

Cena Ks 3.60,
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trestnosti ten istý účinok, ako by bolo 
vymerané alebo vydané na území Slo
venskej republiky.

§ 6.

(*)  Zamestnanci colnej správy Nemec
kej ríše požívajú, za predpokladu vzájom
nosti, pri prevádzaní úkonov podľa člán
kov 38 až 42 Dohody, na území Sloven
skej republiky tú istú irestnoprávnu ochra
nu ako zamestnanci colnej správy Sloven
skej republiky. Namiesto úradu (veliteľ
stva), uvedeného v § 14 ods. 5, vete 2 zá
kona č. 108'1933 Sb. z. a n. dáva zmocne
nie Ministerstvo financií.

(2) Či vzájomnosť podľa ods. 1 jestvu
je, oznámi minister financií v dohode s mi
nistrom pravosúdia vyhláškou v Sloven
skom zákonníku.

§ 7.

Nariadiť alebo navrhovať väzbu a roz
hodovať o predbežnom zadržaní podľa 
článkov 10, 17 a 40 Dohody prislúcha úra
du, ktorý je povolaný vyšetrovať colný 
priestupok.

§ 8.
f1) O žiadosti o vydanie osôb a pred

metov na základe Dohody rozhoduje Mini
sterstvo financií, ktoré — vyjmúc prípady, 
kde z dožiadania je zrejmé, že vyda
nie je neprípustné — nariadi aj zatknu
tie osoby, o vydanie ktorej ide.

(:) Proti zatknutiu sa opravný prostrie
dok nepripúšťa.

(3) Zatknutého nemožno proti zábezpe
ke prepustiť na slobodu.

V) Väzba nesmie trvať dlhšie než to vy
žaduje zistenie predpokladov vydania a 
skutočné odovzdanie zatknutého, najviac 
však tridsať dní.

§ 9.

Tento zákon nadobúda účinnosť o me
siac po dni, ktorého nastala výmena ratifi
kačných listín (článok 47 Dohody) a stráca 
ju dňom, ktorým Dohoda prestane platiť; 
vykoná ho minister financií so zúčastnený
mi ministrami.')

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r. Stano v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Fritz v. r. Čatloš v. r.

‘J Dohoda bola vyhlásená pod č. 95/1942 SI. z.

98.
Zákon 

zo dňa 5. júna 1942
o Deutsche Studentenschaft.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ I-

(’) V rámci Deutsche Partei (v dalšom 
texte DP) zriaďuje sa Deutsche Studenten
schaft.

(-) Deutsche Studentenschaft je práv
nickou osobou.

(3) Sídlom Deutsche Studentenschaft je 
Bratislava.

§ 2.

Do pôsobnosti Deutsche Studenten
schaft patri:

a) pridržiavať svojich členov k plneniu 
študijných a národných povinností,

b) podľa smerníc DP vychovávať svo
jich členov politicky,

c) chrániť stavovské záujmy nemecké
ho vysokoškolského študentstva,

d) vykonávať úlohy, určené osobitnými 
predpismi.

§3. 7
(') Povinnými členmi Deutsche Studen

tenschaft sú všetci riadni poslucháči vyso
kých škôl nemeckej národnosti a sloven
ského štátneho občianstva.

(=) Každý člen Deutsche Studenten
schaft je povinný platiť členské príspevky. 
Výšku členských príspevkov určí organi
začný poriadok.

(■'’) Členské príspevky sa vyberajú pri 
zápise.

§ 4.

(’) Na čele Deutsche Studentenschaft 
je Landesstudentenführer, ktorého vyme
núva a odvoláva vodca nemeckej národnej 
skupiny na Slovensku. Vymenovanie i od
volanie treba dať súčasne na vedomie Mi
nisterstvu školstva a národnej osvety a 
.Ministerstvu vnútra.

(-) Landesstudentenführer
a) zastupuje Deutsche Studentenschaft 

navonok,
b) so schválením vodcu nemeckej ná

rodnej skupiny na Slovensku vydáva orga
nizačný a disciplinárny poriadok,
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c) rozhoduje za súčinnosti DP vo ve
ciach majetkových a finančných,

d) vykonáva iné práva a povinnosti, tý
kajúce sa Deutsche Studentenschaft, ktoré 
mu sverí vodca nemeckej národnej skupi
ny na Slovensku.

§ 5.

Ministerstvo školstva a národnej osve
ty je oprávnené dozerať, či Deutsche Stu
dentenschaft používa štátne podpory na 
ciele, na ktoré boly poskytnuté. Rozhod
nutie Ministerstva školstva a národnej 
osvety je v týchto prípadoch pre Deutsche 
Studentenschaft záväzné.

§ 6.

Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykonajú ho minister 
školstva a národnej osvety a minister 
vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r.
Dr. Fritz v. r.

99.
Vládne nariadenie zo dna 29. mája 1942

o úprave hospodárenia s obilím 
a mlynskými výrobkami.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 100 
ods. 1 zákona čís. 131/1936 Sb. z. a n. na
riaďuje:

DIEL PRVÝ.

Všeobecné ustanovenia.
§ L

(') Poskytovať naturálne dávky a požit
ky v obilí a vôbec plniť hocaké záväzky 
v obili je prípustné len

a) na platenie mzdy alebo jej súčiastky 
poľnohospodárskym zamestnancom,

b) na plnenie nároku na výmenok,
c) na platenie odmeny za mlátenie 

obilia,
d) na platenie mýta pri mýtnom mletí 

a šrotovaní.
(2) Odmena za mlátenie a mýto za mle

tie obilia a za šrotovanie smie sa prijí
mať výlučne v obilí.

(’) Platiť mzdu alebo jej súčiastku mlyn
skými výrobkami je prípustné len zamest
nancom v mlynoch, a to v rozsahu, ktorý 
určí Ústredňa pre hospodárstvo rastlinné.

§ 2.

(') Obilie možno predávať a dodávať 
len Obilnej spoločnosti pre Slovensko. Ináč 
s obilím a mlynskými výrobkami nakladať 
možno len na základe príkazov a úprav 
Ústredne pre hospodárstvo rastlinné.

(-) Požičiavať a požičiavať si, ako i da
rovať a dať si darovat obilie a mlynské 
výrobky je zakázané.

§3.

Záväzky na plnenie v obilí alebo v 
mlynských výrobkoch v prípadoch §§ 1 
a 2 neuvedených treba plniť v peňažnej 
protihodnote obilia alebo mlynských vý
robkov.

§4

Pestovatelia obilia a osoby, ktoré na
dobudly obilie spôsobom v § 1 uvedeným, 
sú povinné prebytky obilia predať a dodať 
Obilnej spoločnosti pre Slovensko. Prebyt
kami sa rozumejú všetky zásoby obilia 
každého druhu po odpočítaní množstiev, 
uvedených v §§ 5 a 6.

§5.

Pre každého člena domácnosti a pre za
mestnancov stravujúcich sa trvale v jeho 
domácnosti môže si pestovateľ alebo nado
búdateľ obilia ponechať to množstvo, ktoré 
bude určené vyhláškou predsedu Ústredne 
pre hospodárstvo rastlinné.

§ 6.

Pestovatelia obilia môžu si ponechať 
obilie z bežnej úrody, ktoré do 31. augusta 
nasledujúceho kalendárneho roku budú po
trebovať 

a) na plnenie naturálnych záväzkov po
dľa § 1 tohto nariadenia, 

b) na jesenné a jarné siatie, 
c) na skrmovanie zo zásob jačmeňa, 

ovsa a kukurice.

§ 7.
Je zakázané:
a) obilie kosiť na zeleno; tento zákaz 

sa netýka smiešanín, ktoré boly zrejme sia
te na zelené krmivo,

b) šrotovať pšenicu, raž a ich smieša- 
niny hocakého druhu a akosti,
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c) skrmovať pšenicu, raž a ich smieša
ní r. y, ako aj výrobky z nich získané, ktoré 
sú spôsobilé k ľudskej výžive.

DIEL DRUHY.

O povinnostiach majiteľa mláťačky 
alebo jeho námestníka.

§ 8.
(') Pšenicu, raž, jačmeň a ovos je do

volené vymlátit len mláfacou garnitúrou 
(v ďalšom texte mláťačka).

(-) Cepami, ručným pohonom a žentúra- 
mi (gepľami) je dovolené mlátiť pšenicu, 
raž, jačmeň a ovos len po predchádzajúcom 
povolení obecného (obvodného) notárskeho 
úradu, poťažne mestského notárskeho úra
du (v ďalšom texte „notársky úrad")

a) na zhotovenie povriesel,
b) ak bolo u pestovateľa obsiate pšeni

cou, ražou, jačmeňom a ovsom dovedna 
menej ako ½ ha,

c) ak niet možnosti mlátiť mláťačkou.
P) Povolenie podľa ods. 2 vydá notár

sky úrad písomne a pestovateľ je povinný 
mu oznámiť výsledok mlatby do 3 dní po 
výmlate.

§ 9.
P) Mlátiť možno len takou mláťačkou, 

na ktorú vydala osobitné povolenie Ústredí 
na pre hospodárstvo rastlinné.

p) Ústredňa pre hospodárstvo rastlinné 
môže vydaním povolenia podľa ods. 1 po
veriť okresný (mestský notársky) úrad.

§ 10.

P) Za zachovanie všetkých predpisov o 
mlaťbe a za presné plnenie všetkých po
vinností, vyplývajúcich z tohto nariadenia, 
ako aj z neskoršie vydaných doplňujúcich 
a vykonávajúcich predpisov, je zodpoved
ný majiteľ mláťačky, ktorému bolo vydané 
povolenie (§ 9).

p) Ak majiteľ mláťačky neprevádza 
alebo nevedie mlátenie sám, musí si usta
noviť za námestníka spôsobilú osobu, kto
rá bude mlátenie prevádzať, poťažne ktorá 
ho povedie. V tomto prípade zodpovedá 
námestník v rozsahu podľa ods. 1 a ma
jiteľ mláťačky ručí s ním solidárne za pe
ňažné pokuty, za spôsobené škody a iné 
náhrady.

§ 11.

f1) Majiteľa mláťačky, ktorému sa ho
dlá vydať povolenie (§ 9), vyzve Ústredňa 

pre hospodárstvo rastlinné, aby sám, po
ťažne v prípade § 10 ods. 2 jeho námest
ník složil prísahu na príslušnom okresnom 
úrade.

p) Majiteľ mláťačky obdrží povolenie 
(§ 9), ak

a) sám, poťažne v prípade § 10 ods. 2 
jeho námestník, složí prísahu pred okres
ným náčelníkom príslušným podľa bydli
ska,

b) složí na okresnom úrade kauciu, 
ktorej výšku od Ks 2000.— do Ks 20.000.— 
určí okresný úrad podľa majetkových po
merov majiteľa mláťačky a podľa, veľko
sti mláťačky.

P) Majiteľ mláťačky (jeho námestník) 
po složení prísahy a kaucie obdrží na 
okresnom úrade povolenie (§ 9) podľa 
vzoru A prílohy tohto nariadenia a na 
notárskom úrade svojho bydliska knižku 
o mlatbe podľa vzoru B prílohy tohto na
riadenia a záznam o výmlate podľa vzoru 
C prílohy tohto nariadenia.

§ 12.

P) Majiteľ mláťačky, poťažne v prípa
de § 10 ods. 2 jeho námestník složí túto 
prísahu: „Prisahám Bohu Všemožúcemu 
a Vševedúcemu, že budem zachovávať 
všetky predpisy o mlatbe, že všetky pred
písané tlačivá povediem a vyplním úplne 
a pravdive, že zapíšem do nich celé na- 
mláťačke vymlátené obilie, že sa budem 
starať, aby sa zachovávaly predpisy o na
kladaní s úrodou a že všetky zistené zá- 
vady a porušenia predpisov hneď oznámim 
príslušnému bezpečnostnému orgánu. Tak 
mi Pán Boh pomáhajl"

p) Okresný náčelník je povinný pred 
složením prísahy poučiť majiteľa mláťač
ky (jeho námestníka) o jeho povinnostiach, 
ako aj o následkoch ich porušenia.

§ 13.

Majiteľ mláťačky (jeho námestník), 
ktorý složil prísahu, požíva pri plnení po
vinnosti podľa tohto nariadenia ochrany 
podľa zákonného článku XL/1914.

§ 14.

Majiteľ mláťačky (jeho námestník) je 
povinný v každej obci, v ktorej hodlá mlá
tiť, sa prihlásiť pred započatím mlatby u 
starostu obce (vládneho komisára), ktorý 
započatie mlatby potvrdí na povolení (§ 
9) a v knižke o mlatbe.
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§ 15.

(') Majiteľ mláťačky (jeho námestník) 
môže obilie mlátiť len pestovateľovi obi
lia, ktorý sa vykáže hospodárskym výka
zom na bežný hospodársky rok, vydaným 
Obilnou spoločnosťou pre Slovensko.

(2) Vrecia naplnené vymláteným obilím 
treba po ich odložení od mláťačky hneď 
zvážiť na ciachovanej decimálnej váhe, 
ktorá musí byť pri mláťačke prichystaná, 
a naraz zvážené vrecia postupne zapiso
vať podľa počtu vriec, druhu obilia a 
množstva v kg do knižky o mlatbe, ktorá 
musí byť vedená čitateľne a vyplňovaná 
atramentovou tužkou.

(3) Po skončení mlatby u jednotlivého 
pestovateľa obilia, majiteľ mláťačky (jeho 
námestník) spočíta súhrn u tohto pesto
vateľa vymláteného obilia a vyznačí, koľ
ko z tohto obilia pripadá majiteľovi mlá
ťačky ako odmena za mlátenie, koľko pri
padne robotníkom za prácu pri mlatbe a 
koľko ostane pestovateľovi. Toto zúčtova
nie v knižke o mlatbe podpíše pestovateľ 
(jeho zástupca), majiteľ mláťačky (jeho ná
mestník) a zmocnenec robotníkov.

§ 16.

Majiteľ mláťačky (jeho námestník) po 
skončení mlatby u každého pestovateľa 
obilia vyplní záznam o výmlate podľa vzo
ru C prílohy tohto nariadenia, v ktorom 
atramentom alebo atramentovou tužkou 
presne vyplní každú rubriku. Záznam o 
výmlate sa vyplní trojmo a podpíše ho 
pestovateľ alebo jeho zástupca, majiteľ 
mláťačky (jeho námestník) a zmocnenec ro
botníkov, zamestnaných pri mlatbe. Ori
ginál záznamu o výmlate sa vydá pesto
vateľovi obilia, prvá kópia je určená pre 
notársky úrad, ktorý vydal pestovateľovi 
hospodársky výkaz a druhá kópia pre ma
jiteľa mláťačky.

§ 17.

Ustanovenia §§ 16 a 17, vzťahujúce sa 
na pestovateľa obilia, platia aj pre žatvár- 
skeho robotníka, ktorý dostáva ako od
menu nevymlátené obilie.

§ 18.

(*)  Majiteľ mláťačky (jeho námestník) 
je povinný po skončení mlatby v obci 
predložiť na notárskom úrade, príslušnom 
podľa obce, povolenie (§ 9), knižku o mlat
be a druhé a tretie kópie záznamu o vý
mlate

(2) Notársky úrad preskúma všetky po
ložky v knižke o mlatbe a vypočíta cel
kové množstvo obilia, ktoré bolo v obci 
tou-ktorou mláťačkou vymlátené. Skonče
nie mlatby vyznačí na povolení (§ 9) a 
v knižke a mlatbe, a celkové množstvo 
v obci vymláteného obilia poznačí na po
volení. Prvé kópie záznamu o výmlate si 
ponechá a knižku o mlatbe, ako aj sošit 
s druhou kópiou záznamu o výmlate vydá 
majiteľovi mláťačky (jeho námestníkovi).

§ 19.
Majiteľovi mláťačky (jeho námestníko

vi) sa zakazuje viesť okrem knižky o mlat
be a záznamu o výmlate iné súkromné zá
znamy o výmlate. Majiteľ mláťačky je po
vinný knižku o mlatbe a záznam o výmlate 
uschovať do 30. júna nasledujúceho roku a 
tieto na požiadanie predložiť príslušným 
úradom a úradným orgánom.

§ 20.
(*J  Obilie, ktoré sa má vymlátiť mlá

ťačkou, musi byť vymlátené do lehoty, 
ktorú určí okresný úrad.

(2) Po uplynutí 30-dňovej lehoty ad 
skončenia mlatby v okrese, je majiteľ mlá- 
ťačkv oprávnený si žiadať uvoľnenie kau
cie složenej u okresného úradu. Ak nedo
šlo proti majiteľovi mláťačky (jeho ná
mestníkovi) trestné oznámenie pre poru
šenie predpisov podľa tohto nariadenia, 
okresný úrad kauciu uvoľni.

> § 21.
Ustanovenia tohto nariadenia, vzťahu

júce sa na majiteľa mláťačky, platia prime
rane aj pre držiteľa, nájomcu alebo uží
vateľa mláťačky.

DIEL TRETÍ.
Povinnosti pestovateľa (nadobúdateľa) 

obilia.
§ 22.

Každý pestovateľ (nadobúdateľ) obilia 
je povinný na notárskom úrade si vybrať 
hospodársky výkaz pre jeden hospodársky 
rok a spolupôsobiť pri vyplnení hospodár
skeho vvkazu a karty samozásobiteľa. No
társky úrad vydá hospodársky výkaz pe
stovateľovi (nadobúdateľovi) a kartu sa
mozásobiteľa si ponechá.

§ 23.
pt Pestovatelia (nadobúdatelia) obilia, 

ktorým, bolo obile vymlátené mláťačkou. 
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sú povinní najneskôr do 5 dní po skonče
ní svojej mlatby predložit svoj záznam o 
výmlat’ notárskemu úradu; notársky úrad 
na základe tohto záznamu, ako aj údajov 
pestovateľa (nadobúdateľa) vyplní ďalšie 
rubriky hospodárskeho výkazu a karty sa- 
mozásobilela, nakoľko sa tak už nestala 
pri vydaní hospodárskeho výkazu.

(;) Notársky úrad po starostlivom pre
skúmaní všetkých údajov a po vyšetrení 
závažných okolností vypočíta prebytky 
podľa § 4 a výmerom uloží pestovateľovi 
(nadobúdateľovi), aby ich predal a dodal 
oprávnenému komisionárovi Obilnej spo
ločností pre Slovensko do 15 dní od do
ručenia výmeru. Notársky úrad vystaví 
výmer dvojmo, prvé vyhotovenie doručí 
pestovateľovi (nadobúdateľovi), ktorý do
ručenie potvrdí na karte samozásobiteľa, 
druhé vyhotovenie oprávnenému komisio
nárovi, ktorý je povinný vo výmere urče
né prebytky vykúpiť.

(■') Všetky výmery v obci musia byť vy
dané najneskôr v lehote, ktorú určí Ústred
ňa pre hospodárstvo rastlinné. Proti týmto 
výmerom niet riadneho opravného pro
striedku; možno však proti nim podať pí
somný alebo ústny rozklad do 5 dní od 
doručenia výmeru na notárskom úrade. 
Podanie rozkladu nemá vplyv na povin
nosť pestovateľa (nadobúdateľa) podľa 
ods. 2.

§ 24.

Notársky úrad sostaví v lehote a podľa 
smerníc určených Ústredňou pre hospo
dárstvo rastlinné soznam o vystavených 
výmeroch, ako aj výkaz o predpísaných 
prebytkoch a zašle ich Ústredni pre ho
spodárstvo rastlinné.

vydá výmer, pričom pokračuje podľa § 24 
ods. 2.

§ 26.

(’) Komisia predvolá všetkých pesto
vateľov, ktorí dostali povolenie na mláte
nie cepami, ručným pohonom a ženlúrami 
(gepľami) a po ich vypočutí určí prebytky 
(§4). Ináč platia aj ustanovenia §25 ods. 2.

(“) Proti rozhodnutiam komisie niet o- 
pravného prostriedku.

§ 27.

Ak pestovateľ (nadobúdateľ) obilia ani 
do 15 dní po1 preskúmaní výmeru komisiou 
podľa § 25 ‚alebo určenia prebytkov podľa 
§ 26 nevyhovie alebo len zčasti vyhovie po
vinnosti predaja a dodávky, je notársky 
úrad povinný to hneď oznámiť bezpečnost
ným orgánom, ktoré majú nepredané a ne
dodané obilie zhabať a o tom podať hneď 
hlásenie Obilnej spoločnosti pre Sloven
sko. Zhabané obilie Obilná spoločnosť pre 
Slovensko hneď vykúpi a protihodnotu 
složí u pokračujúceho policajného trestné
ho súdu alebo riadneho súdu.

DIEL ŠTVRTÝ.
Povinností mlynov a šrotovní.

§ 28.

Mlyny môžu prevádzať obchodné mle
tie iba vtedy, ak im bol na základe vyhlášky 
Obilne; spoločnosti pre Slovensko č. 161/ 
1940 Úr. nov. určený najvyšší ročný ob
chodný zomelok (obchodný kontingent) pre 
hospodárske obdobie 1940/1941 najmenej 

! 4000 q pšenice a raži dovedna.

§ 25.

(') V čase určenom Ústredňou pre ho- 
spodáistvo rastlinné má sa svolať v kaž
dej obci komisia, zriadená podľa § 8 vlád
neho nariadenia č. 42/1942 SI. z., ktorá z 
úradnej moci alebo na rozklad (§ 23) pre
skúma všetky karty samozásobiteľov a 
Wmery na predaj a dodávku prebytkov, 
ako aj hlásenia komisionárov o skutočných 
dodávkach. Ak zisti závady, je oprávnená 
predvolať dotyčného pestovateľa (nadobú
dateľa) a po jeho vypočutí podať návrh 
obecnému (obvodnému) notárskemu úradu, 
aby vydal opravený výmer.

(•’) Ak notársky úrad neustálil ešte po
dľa § 24 prebytky ovsa a kukurice, komi
sia po vypočutí pestovateľa (nadobúdate
ľa) ustáli tieto prebytky a notársky úrad

§ 29.

(') Spracovávať obilie za mýto môžu 
len mýtne mlyny alebo šratovne, ktorých 
prevádzateľ obdržal od Ústredne pre ho
spodárstvo rastlinné povolenie k mýtnemu 
spracovaniu obilia.

(=) Povolenie k mýtnemu spracovaniu 
obilia dostane len prevádzateľ mlyna ale
bo šrotovne, ktorý

a) složil prísahu (§ 30) pred okresným 
náčelníkom príslušným podľa stanavišťa 

। mlyna alebo šroťovne, 
। b) složil na okresnom úrade kauciu ad 
i Ks 2.000— do Ks 20.000.—, ktorej výšku 
| podľa miestnych pomerov a majetkových 
1 pomerov prevádzateľa, ako aj podľa veľ- 
i kosti podniku urči okresný úrad.
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§ 30.

Prevádzate! námezdného mlyna alebo 
šrotovne složí túto prísahu: „Prisahám Bo
hu Všemožúcemu a Vševediacemu, že bu
dem zachovávať všetky predpisy o ná
mezdnom mletí, že všetky predpísané tla
čivá povediem a vyplním úplne a pravdive, 
že zapíšem do nich všetko spracované obilie 
aprijaté mýto, že nebudem spracúvať obili« 
bez mlecieho alebo šrotovacieho povole
nia, že sa budem starať, aby sa zachová
valy všetky predpisy o nakladaní s obilím 
a mlynskými výrobkami a že všetky ziste
né závady a porušenia predpisov oznámim 
hned príslušným bezpečnostným orgánom. 
Tak mi Pán Boh pomáhaj!"

§ 31.

(') Složená kaucia slúži na zaistenie 
peňažných trestov a náhrad. Ak by sa 
kaucia, poťažne jej časť na tento účel po
užila, je prevádzateľ mýtneho mlyna po
vinný ju opäť složiť alebo doplniť.

(■) Složená kaucia sa uvoľní do 30 dní, 
potom, čo sa prevádzateľ mýtneho mlyna 
alebo šrotovne zriekne oprávnenia na mýt
ne mletie, poťažne šrotovanie, ak okresný 
úrad zistí, že proti nemu nebolo podané 
oznámenie pre porušenie predpisov o zá
sobovaní.

§ 32.

Ak prevádzateľ mýtneho mlyna alebo 
šrotovne opätovne poruší predpisy o záso
bovaní obyvateľstva, môže Ústredňa pre 
hospodárstvo rastliné po napomenutí, aj 
mimo prípadu trestného (policajne trest
ného) pokračovania, úplne alebo dočasne 
odňať prevádzateľovi povolenie mýtneho 
mletia alebo šrotovania a nariadiť prísluš
nému okresnému (štátnemu policajnému) 
úradu, aby zastavil prevádzku mlyna ale
bo šrotovne.

§ 33.

(') Pre potrebu svojej domácnosti alebo 
hospodárstva môžu si nechať obilie zo
mlieť alebo zošrotovať na mýto na zákla
de mlecieho povolenia, vydaného notár
skym úradom, príslušným podľa bydliska 
len: ■

a) pestovatelia obilia,
b) poľnohospodárski zamestnanci, na

koľko ide o obilie, ktoré dostávajú oď pe
stovateľov ako mzdu alebo jej súčiastku, 

c) osoby, ktoré majú voči pestovate
ľom nárok na výmenok,

d) osoby, ktoré nadobudly obilie za 
mlátenie.

(2) Podrobnejšie ustanovenia vydá pred
seda Ústredne pre hospodárstvo rastlinné 
vyhláškou v Úradných novinách.

§ 34.

Mlyny smú prevádzať obchodné mle
tie a šrotovne obchodné šrotovanie a dr
venie obilia len na základe smluvy s Obil
nou spoločnosťou pre Slovensko. V smlu-. 
ve sa určia podmienky spracovania obilia, 
a to vždy na čas od 1. augusta toho-kto
rého roku do 31. júla nasledujúceho roku.

DIEL PIATY.
Povinnosti komisionára.

§ 35.

(') Komisionári oprávnení na výkup o- 
bilia, sú povinní pred okresným náčelní
kom, príslušným podľa ich bydliska, složiť 
túto nrísahu: „Prisahám Bohu Všemožú
cemu a Vševedúcemu, že budem zachová
vať všetky predpisy o výkupe obilia, že 
všetky predpísané tlačivá povediem a vy
plním úplne a pravdive, že zapíšem do 
nich celé vykúpené obilie, že s vykúpe
ným obilím budem nakladať len podľa 
platných predpisov a príkazov Obilnej 
spoločnosti pre Slovensko, že sa budem 
starať, aby sa zachovávaly všetky predpi
sy o nakladaní s obilím a že všetky ziste
né závady a porušenia hned oznámim prí
slušným bezpečnostným orgánom. Tak mi 
Pán Boh pomáhaj!"

(2) Za právnickú osobu složí prísahu 
podľa predpisov živnostenského zákona 
určený námestník (obchodvedúci).

§ 36.
(’) Komisionári sú povinní vykúpiť pre

bytky obilia predpísané pestovateľom (na
dobúdateľom) obilia na predaj a dodávku 
a na notárskom úrade predložiť doklad o 
uskutočnených predajoch a dodávkach.

(■) Výkup môžu prevádzať a s vykúpe
ným obilím môžu nakladať len podľa prí
kazov a úprav Obilnej spoločnosti pre Slo
vensko a sú povinní viesť a vyplňovať 
všetky predpísané tlačivá.

DIEL ŠIESTY.

Trestné a záverečné ustanovenie.
§ 37.

(') Podrobné ustanovenia k tomuto na
riadeniu, ako aj prevádzacie predpisy k 
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nemu, vydá Ústredňa pre hospodárstvo 
rastlinné vyhláškami v Úradných novinách.

(-) Ústredňa pre hospodárstvo rastlin
né je oprávnená v odôvodnených prípa
doch povoTovat výnimky zpod ustanovení 
tohto nariadenia.

§ 38.

Všetky úrady a obce sú povinné spolu
pôsobil pri vykonávaní tohto nariadenia, 
najmä ak ich o to požiada Ústredňa pre 
hospodárstvo rastlinné alebo Obilná spo
ločnosť pre Slovensko.

§ 39.

Nezachovanie ustanovení tohto naria
denia, nakolko nejde o čin prísnejšie trest
ný, sa trestá podľa hlavy VIII. zákona č. 
131/1936 Sb. z. a n. a podľa zákona č. 51/ 
1942 Si. z.

§ 40.

Toto nariadenie nadobúda účinnost 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho
spodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.

Stano v. r.

Príloha k vl. nár. č. 99 1942 SI. z.
Vzor A.

Číslo povolenia: _______________________

Povolenie k mláteniu obilia mláťačkou z úrody ---------------------------

Podľa ustanovenia § 9 vládneho nariadenia číslo --------------------------------- SI. z.

povoľujem--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

obyvateľovi v obci ------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------

notársky obvod----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

okres ------------------------------------------ __________________________________________________________

mlátiť obilie z úrody ______________ mláťačkou značky----------------------------------------------------

číslo _______________________

V ____________________________ dňa _______________________  1942.

Na stráži

Predseda:
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(Záznamy okresného úradu)

Prísaha složená dňa __________________________  číslo spisu ----------------------
x

Stanovená kaucia Ks _______________

Okresný náčelník:

I 

Kaucia Ks_______ slovom____________________ _______________

složená __________________

ŕ V ______________________ dňa _________________

likvidátor. । . pokladník.

Úradné záznamy: ;
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Vzor B.

číslo povolenia k mlatbe:

Knižka o mlatbe

majiteľa mláťačky (námestníka)

(Stále bydlisko)
č. d.

Notársky úrad:

Okres:

Započatie mlatby v obci

hlásil dňa Starosta:_____ _
(vlád, komisár)
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Poradové číslo mlatby:_____________

Dňa __________________________  1942'

Podpis pestovateľa. (Námeťtníl«i)

Podpis zmocnenca robotníkov.
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Vzor C.

Priezvisko a meno majiteľa mláfačky.

Poradové číslo knižky o mlatbe: ________

Záznam o výmlate

u pestovateľa: ________________________________ ■______________ v _________________

Bežné číslo hospodárskeho výkazu: ______

V y ni 1 á t e n é v kg
Poznámka

l| pšen. rož jacmru ovos polovina 
(mic<.)

Spolu vymlátené ij
i

Odmena majiteľa ' 
mláťačky:

II
Ostáva j!

r
i

Odmena robotníkov« 
majiteľa mláfačky 1
Ostáva ||
pestovateľovi: ;]

Dňa _______________________________  1942.

Podpis pestovateľa. Podpis majiteľa mláfačky (námestníka).

Podpis zmocnenca robotníkov.
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100.
Ústavný zákon zo dňa 5. júna 1942 

o Najvyššom úrade pre zásobovanie.

b) Cenového úradu podľa zákona č. 63/ 
1940 SI. z. a podľa -nariadenia s mocou zá
kona č. 275/1941 SI. z., ako aj podľa záko
na č. 51/1942 SI. z. a

c) predsedu Ústredného úradu práce 
podľa zákona č. 283/1940 SI. z. a nariade
nia s mocou zákona č. 21/1942 SI. z.

(3 Ak sa pôsobnosť Najvyššieho úradu 
pre zásobovanie dotýka pôsobnosti mini
sterstiev, neprenesenej naň týmto záko
nom, má sa predseda Najvyššieho úradu 
pre zásobovanie pred rozhodnutím (opa
trením) dohodnúť s príslušným ministrom. 
Ak sa dohoda nedosiahne, ako aj v pripa- 

i de sporu o pôsobnosť, rozhodne predseda 
vlády a v prípadoch, ktoré sa dotýkajú naj
vyššieho velenia brannej moci, prezident 
republiky.

(*)  Na zaistenie riadneho zásobovania 
brannej moci, obyvateľstva a výrobných 
podnikov, ako aj na zaistenie národoho
spodársky odôvodnených cien a miezd 
predseda Najvyššieho úradu pre zásobova
nie sa zmocňuje vydávať vo svojej pôsob
nosti predpisy, a to i vo veciach, ktoré by 
sa maly upraviť zákonom. K platnosti ta
kých predpisov, ktoré by ináč vyžadovaly 
zákonnú úpravu, potrebný je súhlas prezi
denta republiky a predsedu vlády.

(3 Predpisy (ods. 3), ktoré by ináč vy
žadovaly zákonnú úpravu, sa vyhlasujú 
ako „nariadenia" v Slovenskom zákonní
ku. Iné predpisy treba vyhlásiť v Úradných 
novinách.

(3 Predseda Najvyššieho úradu pre zá
sobovanie môže vo svojej pôsobnosti vydá
vať opatrenia, príkazy a zákazy jednotliv
com, podnikom a sdruženiam — verejno
právnym i súkromnoprávnym — štátnym 
(i ústredným) a iným . verejným úradom, 
ústavom a podnikom, ako aj obciam na za
istenie riadneho zásobovania, národoho
spodársky odôvodnených cien a miezd.

§ 5.

(3 Kto nezachová predpisy, opatrenia, 
príkazy alebo zákazy vydané podľa § 4, sa 
tresce — ak nejde o čin prísnejšie trestný 
— podľa zákona č. 51/1942 SI. z.

(3 Ak niekto úmyselným porušením 
alebo opominutím svojich úradných povin
nosti, najmä nezachovaním predpisov, 
opatrení, príkazov a zákazov (§ 4) vážne 
poškodí alebo ohrozí zásobovanie, po
tresce sa podľa zákona č. 226/1941 SI. z. 
Rovnako sa tresce, kto úmyselne nezacho
vá takéto predpisy, opatrenia, príkazy ale
bo zákazy a tým vážne poškodí zásobova
nie.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto ústavnom zákone:

§ I-
(') Všetky veci, ktoré priamo alebo ne

priamo súvisia so zásobovaním brannej 
moci, obyvateľstva a výrobných podnikov, 
ako aj s úpravou cien, miezd a platov, 
spravuje počas brannej pohotovosti štátu 
Najvyšší úrad pre zásobovanie (NÜZ) so 
sídlom v Bratislave.

(:) Najvyšší úrad pre zásobovanie je sa
mostatný ústredný úrad, postavený naro- 
veň ministerstvám.

§ 2.
(3 Na čele Najvyššieho úradu pre záso

bovanie je predseda. Predsedu vymenúva, 
odvoláva a funkčné požitky mu určuje pre
zident republiky.

(3 Predseda Najvyššieho úradu pre zá
sobovanie je členom vlády a zodpovedný 
je Snemu ako člen vlády.

§ 3.
(3 Organizáciu a spôsob činnosti Naj

vyššieho úradu pre zásobovanie určuje 
predseda.

(") Minister národnej obrany na starost
livosť o zásobovanie brannej moci určí pri 
Najvyššom úrade pre zásobovanie svojho 
zmocnenca.

(3 Zamestnancov Najvyššieho úradu 
pre zásobovanie prijíma a prepúšťa pred
seda.

(3 Štátne a iné verejné úrady, ústavy a 
podniky, ako aj súkromní zamestnávatelia 
na žiadosť predsedu Najvyššieho úradu pre 
zásobovanie sú povinní uvoľniť svojich za
mestnancov do služby Najvyššieho úradu 
pre zásobovanie. Uvoľnení zamestnanci 
nesmú vo svojom služobnom pomere 
utrpieť ujmu; nestrácajú ani nárok na plat 
u svojho zamestnávateľa. Štát (Najvyšší 
úrad pre zásobovanie) na žiadosť zamest
návateľa vyplatené požitky refunduje.

§ 4.
(3 Najvyšší úrad pre zásobovanie vyko

náva pôsobnosť:
a) Najvyššieho hospodárskeho úradu 

podľa zákona č. 131'1936 Sb. z. a n. a vlád
neho nariadenia č. 205 1939 SI. z.
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§ 6.
(*)  Cenový úrad zriadený podlá zákona 

č. 63/1940 SI. z. sa zrušuje.
(2) Pôsobnosť Ministerstva hospodár

stva podľa nariadenia s mocou zákona č. 
287/1939 SI. z., ako aj pôsobnosť ústrední 
zriadených podľa vyhlášky ministra hospo
dárstva č. 123/1941 SI. z. zaniká dňom na
dobudnutia účinnosti tohto zákona.

(3) Predpisy a opatrenia vydané pred 
nadobudnutím účinnosti tohto zákona vo 
veciach zásobovacích, cenových a mzdo
vých zostávajú v účinnosti, kým predseda 
Najvyššieho úradu pre zásobovanie neurčí 
inak. Ak boly v týchto predpisoch alebo 
opatreniach predpísané periodické hláse
nia Najvyššiemu úradu hospodárskemu, 
Cenovému úradu, Ústrednému úradu prá
ce, Ministerstvu hospodárstva alebo 
ústredniam, zriadeným podľa vyhlášky mi
nistra hospodárstva č. 123/1941 SI. z., tre
ba ich podávať Najvyššiemu úradu pre zá
sobovanie.

§ 7.

(') Zrušujú sa: nariadenia s mocou zá
kona č. 287/1939, č. 122/1941 SI. z. a vy
hláška ministra hospodárstva č. 123/1941 
SI. z.

(s) Tam, kde sa v platných predpisoch 
hovorí o Najvyššom úrade hospodárskom, 
Cenovom úrade a — nakolko ide o úpravu 
miezd — o Ústrednom úrade práce, treba 
rozumieť Najvyšší úrad pre zásobovanie.

§ 8.
Úhrada na výdavky Najvyššieho úradu 

pre zásobovanie zaistí sa úsporami z cel
kových výdavkov štátneho rozpočtu. Tieto 
výdavky na rok 1942 sa určujú sumou do 
Ks 60,000.000.—.

§ 9.

Tento ústavný zákon nadobúda účin
nosť dňom, ktorý určí vláda nariadením; 
vykoná ho predseda ‚vlády so zúčastnený
mi ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol 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.

101.
Vládne nariadenie zo dňa 22. mája 1942 

o hubení buriny (plevelu).

Vláda Slovenskej republiky podľa § 11 
zákona č. 165/1924 Sb. z. a n. nariaduje:

§ 1.

Burinou (plevelom) podľa tohto naria
denia sú tieto divoko rastúce rastliny, po
ťažne ich časti: rancesnak poľný (Allium 
viniale L.J, devätsil obecný (Petasites offi- 
cinális L.), horčica poľná (Sinapis arvensis 
L.), hrachor lúčny (Lathyrus pratensis L.J, 
nevädza poľná (Centaurea cyanus L.J, 
krutíiak, opilec márnivý (Lolium temulen- 
tum L.J, skorocel kopijovitý (Plantago Lan- 
ceoláta L.J, kamienka poľná (lithosper- 
mum arvense L.), kukučina — rozličných 
druhov (Cuscuta — species), kohúti hre
beň (Alectorolophus hirsutus L.), kúkoľ 
poľný (Agrestemma githago L.), loboda 
rozložitá (Atriplex patulum L.), mak slepý 
(Papaver rhoeas L.J, ohnica obecná (Ra- 
phanus raphanistrum L.), ovos hluchý 
(Avena fatua L.), galinsoga drobnokvetá 
(Gelinsoga paryiflora Cac.J, pichliač poľný 
— ostie (Cirsium arvense Scop.J, podbeľ 
obecný (Tussilago fariara L.), pýr ťahavý 
(Agropyrum repens L.), štukavica truska- 
vec obecný (Polygonum aviculare L.), ru- 
mančok poľný (Anthemis arvensis L.), star
ček jarný (Senecio vemalis W. K.), pupenec 
roľný (Convolvulus arvensis L.), stoklas 
roľný (Gromus arvensis L.), lipkáč ťahavý 
(Gálium aparina L.), štiav obecný (Rumex 
acetosa L.), vesnovka obcená (Lepidium 
draba L.J, ľadník vtáčí (Vicia cracca L.), 
záraza menšia (Orabanche minor Sutt.), 
záraza konáristá (Orobanche ramosa L.J.

§ 2.

(’) Vlastník pozemku je povinný zame
dzovať rozširovanie buriny, najmä čiste
ním a triedením osív a sadív, včasnou pod
mietkou strnísk, úpravou osevného postu
pu poľnohospodárskych rastlín; vzídenú 
burinu je povinný hubiť všetkými vhodný
mi spôsobmi, najmä bránením, pletím, oko
pávaním, vytrhávaním, vypichávanim, so- 
žínaním, oraním, vypaľovaním alebo po- 
prašovaním a postriekovanim ničiacimi 
prostriedkami.

(-') Osivá alebo sadivá musia sa pred 
vysia'tim alebo vysadením úplne zbaviť ta-
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či vlastnik osiva (sadiva) splnil riadne jeho 
príkaz.

(') Ak vlastník osiva (sadiva) nesplnil 
riadne príkaz starostu obce, okresný úrad 
na základe zprávy starostu obce a vý
skumného ústavu (stanice), rozhodne do 
ďalších 6 dni o tom, či má byť osivo (sa
divo) z úradnej moci na útraty vlastníka 
zbavené buriny, alebo má byť na útraty 
vlastníka obstarané vyhovujúce náhradné 
osivo (sadivo). V rozhodnuti súčasne urči, 
kto má toto vykonať.

§ 5.
(') Ak sa vyskytne na pozemku také 

množstvo buriny, že sa táto stáva prame
ňom jej šírenia na iné pozemky a predpí
sané spôsoby, poťažne vykonané opatre
nia na zamedzenie šírenia buriny a jej vy
hubenia nestačia, je vlastník pozemku po
vinný okrem toho zmeniť obrábanie a ob- 
sievanie (vysadzovanie) pozemku.

(2) Ak vlastnik nesplní riadne a včas 
svoju povinnosť podľa ods. 1, starosta ob
ce vyzve hneď vlastníka pozemku písom
ne, aby do 6 dní vykonal opatrenia, ktoré 
sa mu vo vyzvaní uložia. Starosta obce 
upovedomí rovnopisom výzvy súčasne o- 
kresný úrad.

1

(•) Ak vlastník burinou zamoreného 
pozemku nevykoná do určenej lehoty buď 
vôbec, buď riadne opatrenia uložené po
dľa ods. 2, starosta obce podá o tom hneď 
zprávu okresnému úradu. Okresný úrad 
nariadi vlastníkovi, aby opatrenia, uložené 
starostom obce a doplnené alebo uprave
né okresným úradom riadne vykonal do 
ďalších 6 dní. Ak vlastník pozemku ne
poslúchne ani nariadenie okresného úra
du, nariadi tento vykonanie potrebných 
opatrení na útraty vlastníka.

§ 6.
(') Obce sú povinné v lehote určenej 

Ministerstvom hospodárstva sa postarať, 
aby na čistenie a triedenie osi v (sadív) boly 
vyhovujúce zariadenia.

(2J Náklady s obstaraním, udržovaním 
a prevádzkou, rozvrhne starosta obce ako 
príspevky na záujemcov, okrem tých, ktorí 
majú a užívajú vyhovujúce zariadenie. Prí
spevky vyberá starosta obce.

(’) Včas nezaplatené príspevky vymá
hajú sa exekúciou podľa ods. 2 § 90 vlád
neho nariadenia č. 8/1928 Sb. z. a n.

C) Ak sa v obci alebo v okruhu do 
5 km nachádza také vyhovujúce zariade-

kých časti buriny, ktoré sú schopné k I 
vzrastu.

(’) Časti rastlín, scudzované ako osivá 
alebo sadivá, ešte pred scudzenim musia 
byt úplne zbavené takých časti buriny, 
ktoré sú schopné vzrastu.

(*)  Burinou zamorené porasty na lú
kach, pasienkoch, medziach, priekopách a 
iných plochách musia sa kosiť prv, než v 
nich burina nasadí semená.

(:) Hubenie buriny musi sa vykonať naj
neskoršie v čase jej kvitnutia.

(“) Ďalší vzrast vyhubenej buriny musi 
sa zamedziť. Vyhubená burina sa musi so
brať a bezodkladne na mieste výskytu zni
čiť tak, aby nezostaly nijaké vzrastu 
schopné zvyšky.

(T) Minister hospodárstva môže vyhláš
kou v Úradných novinách podrobnejšie ur
čiť, akým spôsobom a kedy sa majú jed
notlivé druhy buriny v jednotlivých obvo
doch jej výskytu hubiť, poťažne ako a ke
dy sa má zamedzovať ich šírenie.

§ 3.
Ak vlastník burinou zamorených po

zemkov, osiva alebo sadiva nepozná buri
nu, spôsob jej odstraňovania alebo hube
nia, je povinný zavčasu požiadať výskumný 
ústav, výskumnú stanicu, kontrolný orgán 
výskumného ústavu alebo orgán štátnej 
poľnohospodárskej služby o bezplatné ur
čenie druhu buriny a spôsobu jej hubenia.

§ 4.
(') Ak sa zisti, že vlastník osiva alebo 

sadiva chce použiť alebo používa na sia
tie, či sadenie také osivo alebo sadivo, 
ktoré obsahuje časti buriny, starosta obce 
ihneď zakáže vysiatie (vysadenie) osiva 
(sadiva), vezme z neho primeranú vzorku, 
túto zapečatí a nariadi vlastníkovi, aby 
osivo (sadivo) bezodkladne, najneskoršie 
ale do 6 dní zbavil buriny. Vzorku odošle 
starosta obce hneď príslušnému štátnemu 
výskumnému ústavu (stanici) a požiada o 
vykonanie rozboru. O svojom opatrení 
upovedomí hneď okresný úrad.

(!) Výskumný ústav (stanica) vykoná 
bezodkladne rozbor vzorky, výsledok roz
boru oznámi do 6 dni od obdržania vzorky 
príslušnému okresnému úradu a súčasne 
navrhne, aké náhradné opatrenie odporú
ča, ak by vle'tník do určenej lehoty ne
vyhovel alebo nemohol vyhovieť príkazu 
starostu obce. Starosta obce po uplynutí 
6 dní podá hneď okresnému úradu zprávu,
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nie na čistenie a triedenie osiv (sadív), kto
ré 'bolo nadobudnuté alebo zriadené s ve
rejnou podporou aspoň 2O°/o a verejná pod
pora bola udelená tým cieľom, aby zaria
denie slúžilo aj iným osobám okrem vlast
níka, môže obec žiadať, aby takéto zaria
denie mohly v určitom obmedzenom čase 
a za určitý poplatok používať aj tie osoby, 
ktoré obec určí. O žiadosti obce rozhodne 
a čas používania a výšky poplatku urči 
okresný úrad.

§ 7.

(l) Minister hospodárstva môže po do
hode s ministrom vnútra vyhláškou v Úrad
ných novinách uložiť "obciam povinnosť, 
aby obstaraly a .udržiavaly tiež iné zaria
denia a prostriedky na priame alebo ne
priame hubenie a potláčanie buriny.

t1) O príspevkoch na takéto zariadenia 
a o ich vymáhaní platia ustanovenia § 6 
ods. 2 a 3.

§ 8.

Na splnenie povinností uložených po
dľa §§ 6 a 7 môže sa obec sdružiť s inou 
obcou. Povinnosť obci uloženú možno spl
niť tiež tak, že zariadenie na čistenie a 
triedenie osív a sadív obstará jednotlivý 
súkromník na základe smluvy s obcou. 
Obec môže byť pridružená alebo smluvné 
zaviazaná okresným úradom aj z úradnej 
moci.

§ 9.

Obec je povinná určiť spoľahlivú osobu 
ako dozorný orgán na to, aby dozerala na 
čistenie a triedenie osív a sadív, aby sle
dovala výskyt buriny, upozorňovala vlast
níkov pozemkov na potrebné a povinné 
opatrenia proti burine, aby dozerala na 
zamedzovanie šírenia buriny a na jej hu
benie a aby podávala potrebné zprávy 
príslušným úradom a ústavom.

§ 10.

(’) Semená buriny získané pri úrode 
alebo hocakým iným spôsobom, nesmú 
sa vyhadzovať na smetiská, hnojiská, dk> 
kompostu ani priamo skrmovať a pod., 
kým sa vopred nezbavia sparením alebo 
rozomletím kľúčivosti, alebo ináč nezne- 
škodnia. Scudziť burinu možno len vtedý, 
ak nie je nebezpečie, že zcudzenim vzídu 
škody na poľnohospodárskych kultúrach, a 
pozemkoch.

(2) Rovnako sú povinní zachádzať so 
semenami buriny aj všetci tí, ktorí čistia 

a triedia semená na čistiacich strojoch, či 
už ide o siativo alebo obchodný tovar.

§ 11.

Pestovať burinu ako kultúru možno len 
s povolením okresného úradu, ktorý môže 
povolenie viazať podmienkami cieľom za
medzenia šírenia buriny na iné pozemky.

§ 12.

Povinnosť čistiť a triediť osivá (sadivá) 
a hubiť burinu, ako aj spôsob hubenia pri
pomenie okresný úrad každoročne (podľa 
potreby aj viackrát do roka) starostom ob
cí, ktorí ju vyhlásia spôsobom v mieste ob
vyklým.

§ 13.

Ak vlastník pozemku, osiva alebo sa
diva nesplní povinnosti uložené v § 2 ods. 
1, 3, 4, 5, 6, v §§ 3, 10 a podľa § 11, urobí 
potrebné opatrenia starosta obce na útra
ty toho, kto svoju povinnosť nesplnil.

§ 14.

t1) Odborným dozorom nad zachováva
ním predpisov tohto nariadenia poverujú 
sa štátne výskumné ústavy poľnohospo- 
dánske.

(2) Kontrolnými orgánmi štátnych vý
skumných ústavov poľnohospodárskych 
(ods. 1) môžu byť okrem úradníkov týchto 
ústavov pre jednotlivé oblasti výskumné 
stanice poľnohospodárske a osoby — na
koľko možno verejní zamestnanci —, kto
ré Ministerstvo hospodárstva poverí vý
konom kontroly. Kontrolné orgány musia 
sa preukázať pri výkone kontroly preukáž
kou, opatrenou fotografiou.

(“) Informačnú a zpravodajskú službu o 
burine v jednotlivých oblastiach vykoná
vajú zpravodajci pre ochranu rastlín, kto
rých ustanovuje Ministerstvo hospodár
stva. Zpravodajcom pre ochranu rastlín je 
ustanovovací dekrét súčasne preukazom.

§ 15.

• (') Orgány výskumných ústavov poľno
hospodárskych (§ 14 ods. 1), ich kontrolné 
orgány (§ 14 ods. 2), obecní dozorcovia 
(§ 9) a zpravodajcovia pre ochranu rastlín 
(§ 14 ods. 3) sú oprávnení konať prehliad
ky pozemkov, osív a sadív, zariadení na 
čistenie a triedenie osív a sadív, zariadení 
a prostriedkov na hubenie buriny a kon
trolovať vykonávanie všetkých opatrení, 
smerujúcich k zamedzeniu šírenia buriny
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dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho
spodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Fritz v. r. Stano v. r.

102. x
Vládne nariadenie 

zo dňa 29. mája 1942 
o zmene vládneho nariadenia, ktorým sa 
vykonáva zákon o obmedzení platových 
nárokov zo štátnych alebo iných verejných 

prostriedkov.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 

ods. 2 zákona č. 110/1940 SI. z. nariaduje:

Článok I.
Ustanovenie § 6 vládneho nariadenia č. 

245/1941 SI. z. sa mení a bude znieť takto: 
,,(') U predsedu vlády a členov vlády, 

predsedu Snemu a poslancov platmi podľa 
§ 5 písmena d) zákona č. 110/1940 SI. z. 
sú platy, náhrady a funkčné prídavky, u 
podpredsedov Snemu však len náhrady."

(2) U funkcionárov uvedených v ods. 1 
nie sú platmi iné požitky, ktoré majú od 
inej osoby ako od štátu alebo inej osoby 
verejného práva.“

Článok II.
Toto nariadenie platí odo dňa 21. no

vembra 1941; vykonajú ho všetci členovia 
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.

a k jej vyhubeniu, a to podľa smerníc Mi- I 
nistenstva hospodárstva.

(-) K prehliadke (kontrole) necb je vždy . 
prizvaný vlastník, jeho zástupca, poťažne 
ten, kto je povinný kontrolované opatrenie 
vykonať. Prehliadka (kontrola) obmedzí sa 
na okolnosti, ktorých znalosť je vzhľadom 
na účel prehliadky (kontroly) nevyhnutná.

(‘) Ak sa vlastnik, jeho zástupca, poťaž
ne osoba povinná k výkonu určitého opa
trenia prehliadky (kontroly) nezúčastní, 
hoci bola o nej vyrozumená, nie je jej ne
prítomnosť prekážkou vykonania prehliad
ky (kontroly).

§ 16.

Ustanovenia tohto nariadenia, vzťahu
júceho sa na vlastníka, platia primerane aj 
pre držiteľa (árendátora) alebo užívateľa.

§ 17.

Pozemkami podľa tohto nariadenia 
rozumejú sa role, lúky, záhrady, vinice, 
pasienky, medze, cesty, priekopy, násypy 
ciest a železníc, hrádze, pozemky ležiace 
úhorom a všetky ostatné plochy, na kto
rých rastie burina.

§ 18.

Obce, ich orgány, bezpečnostné orgá
ny, výskumné ústavy a stanice poľnoho
spodárske a ich kontrolné orgány sú po
vinné spolupôsobiť pri vykonávaní tohto 
nariadenia; najmä sú povinné podať hned 

-zprávu okresnému úradu, ak sa vyskytne 
v niektorej obci burina v nebezpečnom 
rozsahu.

§ 19.

Priestupky' proti tomuto nariadeniu 
trescú sa podľa hlavy III. zákona č. 165/ 
1924 Sb. z. a n.

§ 20.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť

Tlač Andrei v Bratislave, Ulica Rodobrany t. 12.
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o Najvyššom úrade pre zásobovanie.

103
Vládne nariadenie 

zo dňa 10. júna 1942, 
ktorým sa určuje deň nadobudnutia účin
nosti ústavného zákona o Najvyššom úrade 

pre zásobovanie.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 

zákona č. 100/1942 SI. z. nariaďuje:

§ t
Zákon č. 100/1942 SI. z. nadobúda účin

nosť dňom 16. júna 1942.

§ 2.
Toto nariadenie vykoná predseda vlá

dy so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r. Sivák v. r.
«... aj za Dr. FritzaČatloš v. r. '

Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Stano v. r.

Cena 1-— Ks-
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OBSAH: (104.—106.) 104, Nariadenie s mocou zákona, ktorým sa predlžuje platnost niektorých 
ustanovení vládneho nariadenia o organizácii- policajnej 6právy__a služby, a o niektorých 
iných opatreniach v obore vnútornej správy. —■ 105, Vyhláška ministra financií o dočas
nom zrušení cla na elefčFrické palniky, — 106, Vyhláška predsedu vlády o štatistike 

vnútorného obchodu.

104.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 10. júna 1942, 

ktorým sa predlžuje platnosť niektorých 
ustanovení vládneho nariadenia o organi
zácii policajnej správy a služby a o niekto
rých iných opatreniach v obore vnútornej 

správy.
Vláda Slovenskej republiky podlá § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaduje:

§ I-

Pla'tnosE ustanovení §§ 2 a 11 vládneho 
nariadenia č. 51/1936 Sb. z. a n. sa predl
žuje, a to aj nakoľko ide o čas po 31. marci 
1939 do dňa nadobudnutia' účinnosti tohto 
nariadenia.

§ 2. .

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnú
tra 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.

105.
Vyhláška ministra financií zo dňa 1. júna 1942 

o dočosnom zrušení cla na elektrické 
palniky.

(*)  Podlá § 2 ods. 2 zákona č. 258/1941 
SI. z. po dohode s Ministerstvom hospo
dárstva zrušujem clo na elektrické palniky

Cena Ks 1.—.

— ex sádž. pol. 644/c — db množstva 
500.000 kusov a do váhy 50.000 kg na čas 
do 31. decembra 1942.

(=) Dovoz v ods. 1. uvedeného množstva 
tovaru tamtiež uvedeného musí sa usku
točniť cez oolný úrad Bratislava, ktorý zá
roveň poverujem kontrolou dovezeného 
množstva.

(3) Vyhláška nadobúda účinnost dňom 
vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

106.
Vyhláška predsedu vlády zo dňa 15. júna 1942

o štatistike vnútorného obchodu.
Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 330/1940 

SI. z. vyhlasujem:

§ 1.
Pre štatistiku vnútorného obchodu tre

ba hlásiť: označenie a sídlo firmy, vedľajšie 
závody, predmet podnikania, právnu for
mu podniku, údaje o prípadnej arizácii, 
hlavné druhy tovaru, počet osôb činných 
v podniku, včítane pomáhajúcich členov 
rodiny, tržbu, zisk, straty, dlžoby, kapitál, 
hodnotu zásob na konci roku a výšku re
žijných nákladov.

§ 2.
Štatistika podľa § 1 sa bude prevádzať 

v ročných intervaloch a dodatočne za roky 
1935, Í939, 1940 a 1941 pre tie odvetvia, 
ktoré určí Štátny štatistický úrad za spolu
práce Ústavu pre vnútorný obchod.

§ 3.
Povinnosf hlásenia podľa §§ 1 a 2 posti

huje každého majiteľa alebo nájomcu ob-
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chodného podniku, ktorému Štátny štati
stický úrad zašle prostredníctvom živno
stenského okresného spoločenstva alebo 
okresného úradu predpísaný dotazník na 
vyplnenie.

§4.
Porušenie povinnosti hlásenia (§ 3) tre

stá sa podlá § 17 zákona č. 330/1940 SI. z. 
Porušenia sa dopustí len, kto podáva údaje 
nesprávne alebo nepravdivé, 'kto ich nepo
dá včas, kto odpiera alebo hocako sa vy
hýba ich podaf.

§ 5.
Zachovanie mlčanlivosti o pomeroch v 

podniku podľa §§ 6 a 18 zákona č. 330/ 

1940 SI. z. najmä o výrobných alébo ob
chodných tajomstvách sa ukladá všetkým 
osobám, ktoré hocakým spôsobom sa zú
častnia na zisťovaní. Individuálne výkazy 
nesmú byt dané ani na nahliadnutie iné
mu úradu, zvlášť nie daňovému. Ústavu 
pre vnútorný obchod sa poskytuje právo 
nahliadnuť do individuálnych výkazov vý
hradne za účelom získania celkovej orien
tácie o pomeroch vo vnútornom obchode.

§ 6.
Táto vyhláška nadobúda účinnosti 

dňom vyhlásenia.
Dr, Tuka v. r.

Tlač. Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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OBSAH: (107.__ 117.) 107. Zákon o zriadení okresného úradu vo Vyšnom Svidníku. — 108. 
Zákon o zabezpečení hospodárenia na poľnohospodárskych nehnuteľnostiach, Židmi ob- 
hoispodirovamých, — 109, Zákon, ktorým sa menia ustanovenia § 95 zákona o poistení 
priemyselných a obchodných zamestnancov na prípad nemoci a úrazu. — 110. Ústavný 
zákon o Najvyššom kontrolnom dvore. — 111, Nariadenie e mocou zákona o zákaze_ bú- 

_rania domov. — líj^Zákon o organizácii súdov, úradov verejnej obžaloby a súdnej, sprá
vy, __  113, Zákon, ktorým sa uvádza_dp účinnosti zákon p organizácii,súdov, úradov ve
rejnej obžaloby a súdnej správy. — 114, Nariadenie s mocou zákona, ktorým sa zrušuje 
nariadenie s mocou zákona o povinnom zamestnávaní pomocníc v domácnostiach. 
115, Zákon o územných zmenách' obcíT'^ H^ Vládne nariadenie o úprave vývozu a do- 
vozu. 117. vládne nánädénie""ô"otváracích a zatváracích hodinách obchodných miest

nosti.

107.
Zákonzo dňa 16. júna 1942

o zriadení okresného úradu vo Vyšnom 
Svidníku.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ 1.
Zriaďuje sa Okresný úrad vo Vyšnom 

Svidníku.

§ 2.
j1) Z obvodu Okresného úradu v Strop

kove sa vylučujú obce: Belejovce, Bodŕužal, 
Krajná Bystrá, Cernina, Cigla, Krajné Čer
no, Dobroslava, Dolhoňa, Dubová, Havra- 
nec, Hrabovčík, Hunkovce, Nižnia Jedľo
vá, Vysnia Jedľová, Kapišová, Kečkovce, 
Nižný Komárnik, Vyšný Komárnik, Kore- 
jovce, Kožuchovce, Kružlová, Kurimka, 
Ladomírová, Medvedzie, Mergeška, Me- 
stisko, Miroľa, Nižný Mirošov, Vyšný Mi- 
rošov, Mlynárovce, Nižný Orlík, Vyšný Or
lík, Nižnia Písaná, Vysnia Písaná, Krajná 
Poľana, Krajná Porúbka, Príkra, Pstriná, 
Rakovčík, Rovné, Roztoky, Stročín, Su
chá, Svidnička, Nižný Svidník, Vyšný Svid
ník, Šarbov, Šemetkovce, Vagrinec,, Vápe- 
ník a Jurkova Vôľa.

(’) Obce uvedené v odls. 1 tvoria ob
vod Okresného úradu vo Vyšnom Svidníku.

§ 3.
Pre veci zo správneho obvodu uvede

ného v § 2, ktoré Okresný úrad v Stropko

ve nevybavil do dňa nadobudnutia účinno
sti tohto zákona, je príslušný Okresný úrad 
vo Vyšnom Svidníku.

§ 4.

(') Vyhláška ministra vnútra č. 209/1925 
Sb. z. a n. sa zrušuje.

(2) Tento zákon nadobúda účinnosť 
dňom 1. júla 1942; vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
aj za ministra čatloša. 
Dr. Medrický v. r. 
Stano v. r.

Sivák v. r.
Dr, Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r.
Dr. Karvaš v. r.

108. x 
Zákon zo dňa 16. júna 1942

o zabezpečení hospodárenia na poľnoho
spodárskych nehnuteľnostiach, Židmi ob

hospodarovaných.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:
§ 1.

Poľnohospodárske nehnuteľnosti, ktoré 
sa staly vlastníctvom slovenského štátu 
podľa § 150 ods. 1 nariadenia č. 198/1941 
SI. z,, Štátny pozemkový úrad, ak s nimi 
nenaložil podľa ustanovení § 155 nariade
nia č. 198/1941 SI. z., môže dať do správy 
osobitnému fondu (§ 2).

Cena Ka 4.80.
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§ 2.
(') Pri Štátnom pozemkovom úrade 

zriaďuje sa „Fond pre správu poľnohospo
dárskych majetkov" (v dalšom texte Fond).

(:) Fond je samostatnou právnickou 
osobou; zastupuje ho predseda Štátneho 
pozemkového úradu.

(3) Štatút Fondu, v ktorom sa upraví 
i spôsob hospodárenia, vydá vláda usnese
ním na spoločný návrh Štátneho pozemko
vého úradu, Najvyššieho účtovného kon
trolného úradu a Ministerstva financií.

(*)  Štátny pozemkový úrad môže Fondu 
poskytovať zálohy z ostatných fondov, kto
ré spravuje.

(5) Prebytky Fondu, ustálené Minister
stvom financií, majú sa odovzdať štátnej 
pokladnici na uhradenie trov s vysťahova
ním Židov spojených.

§ 3.

(') Nehnuteľnosti, ktoré sa staly vlast
níctvom slovenského štátu (§ 1), prevezme 
do držby a úžitku štátu Štátny pozemkový 
úrad; kým sa tak nestane, platia ustanove
nia § 153 ods. 2 nariadenia č. 198/1941 
SI. z.

(3) Ak nehnuteľnosť, ktorá sa stala 
vlastníctvom štátu podľa § 150 nariadenia 
č. 198/1941 SI. z., je v árende (nájme) Žida 
alebo židovského sdruženia, Štátny pozem
kový úrad môže zrušiť árendálny (nájom
ný) pomer výmerom hockedy bez výpoved
nej lehoty. Ináč platia ustanovenia §§ 154 
a 163 nariadenia č. 198/1941 SI. z.

§ 4.

(’) Živý a mŕtvy inventár a iné veci, po
trebné na prevádzku poľnohospodárstva, 
vo vlastníctve Židov a židovských sdružení, 
ak neprepadly v prospech štátu podľa § 3 
zákona č. 68'1942 SI. z., stanú sa vlastníc
tvom slovenského štátu dňom, ktorý určí 
Štátny pozemkový úrad výmerom. Výmer 
sa doručí vlastníkovi, a keby to nebolo 
možné, kurátorovi, ktorého vymenuje Štát
ny pozemkový úrad.

p) Veci, ktoré sa staly vlastníctvom 
štátu podľa ods. 1, prevezme do držby štá
tu Štátny pozemkový úrad.

(3) Náhradu za hnuteľnosti, ktoré sa 
staly vlastníctvom štátu podľa ods. 1, určí 
Štátny pozemkový úrad dodatočne výme
rom, ktorý doručí spôsobom podľa ods. 1.

§ 5.
Štát ručí veriteľom len do výšky náhra

dy, určenej Štátnym pozemkovým úradom 
za prevzatý poľnohospodársky nehnuteľný 
a hnuteľný majetok. Spôsob uspokojenia 
veriteľov upraví osobitný zákon.

§ 6-
(*)  Arendálne, alebo nájomné smluvy, 

ktorými Nežidia (nežidovské sdruženia) 
dali svoje poľnohospodárske nehnuteľnosti 
(§ 3 ods. 2 zák. č. 46/1940 SI. z.) do árendy 
alebo nájmu Židom alebo židovským sdru- 
ženiam, zrušujú sa dňom 30. septembra 
1942.

p) Ak by na nehnuteľnostiach, uvede
ných v ods. 1, bolo ohrozené riadne hospo
dárenie do času uvedeného v ods. 1, Štátny 
pozemkový úrad ustanoví árendátorovi (ná
jomcovi) na jeho trovy platený dozor. 0 
obsahu dozorného práva platia ustanovenia 
§ 6 vládneho nariadenia č. 39/1939 SI. z. 
v znení nariadenia s mocou zákona č. 
230/1941 SI. z.

P) Ak po 30. septembri 1942 vlastníci 
nehnuteľností, na ktoré sa vzťahuje ods. 1, 
nepostarajú sa o ďalšie riadne hospodáre
nie na týchto nehnuteľnostiach, Minister
stvo hospodárstva pridelí ich do bezplat
ného užívania Fondu podľa vládneho naria
denia č. 42/1942 Si. z.

P) Vlastníci a árendátori nehnuteľností, 
na ktoré sa vzťahuje ods. 1, nemajú nárok 
na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu, 
že árenda (nájom) bola zrušená podľa 
ods. 1.

P) Výnimku z ods. 1 môže povoliť Štát
ny pozemkový úrad. Za udelenie výnimky 
vyrubí a vyberie od žiadateľa v prospech 
Fondu pre pozemkovú reformu dávku naj
viac do výšky Ks 50.000.—•

§ 7.
Fond nie je právnym nástupcom Žida 

(židovského sdruženia), ktorému patrily 
vlastníckym právom nehnuteľnosti a hnu
teľnosti, odovzdané Štátnym pozemkovým 
úradom do správy Fondu.

§ 8.
Ustanovenia nariadenia č. 198/1941 SI. 

z., pokiaľ odporujú tomuto zákonu, ne
platia.
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§ 9,
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

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. Medrický v. r. Dr. Pružinský v. r. 
Stano v. r. Dr. Karvaš v. r.

109.
Zákon 

zo dňa 16. júna 1942, 
ktorým sa menia ustanovenia § 95 zákona 
o poistení priemyselných a obchodných 
zamestnancov na prípad nemoci a úrazu.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ 1.

Ustanovenia § 95 zák. čl. XIX/1907 v 
zneni právnych predpisov tento zákon me
niacich a doplňujúcich sa menia a budú 
znieť takto:

Právo poberať dôchodok spočíva: 
a) ak dôchodca je odsúdený k trestu 

na slobode dlhšiemu ako jeden mesiac, ak 
je v polepšovni, ak je zaistený (vl. nár. č. 
32/1939 SI. z.), alebo ak koná pracovnú po
vinnosť podľa §§ 7 a 8 vl. nár. č. 129/1940 
SI. z., § 1 vl. nár. č. 130/1940 SI. z. a § 22 
nariadenia č. 198/1941 SI. z., a to počas 
omedzenia slobody, prípadne počas výko
nu pracovnej povinnosti. Príslušníkom ro
diny takéhoto dôchodcu, ak by v prípade 
jeho smrti mali podľa §§ 71 až 73 nárok 
na dôchodok, treba cez uvedený čas vyplá
cať dôchodok, aký by im prislúchal v prí
pade smrti dôchodcu. Súhrn ich dôchod
kov nesmie však prevyšovať zastavený dô
chodok dôchodcu. Ak je súhrnná suma ich 
dôchodkov vyššia, použije sa ustanovení 
§74;

b) ak dôchodca odcestuje do cudziny, a 
to až do jeho návratu. Ak sa však vráti do 
troch mesiacov na trvalý pobyt, majú 
sa mu zadržané čiastky dôchodku dodatoč
ne vyplatiť. Ináč môže dôchodca žiadať, 
aby jeho dôchodok počas jeho pobytu v cu
dzine bol vyplácaný rodinným príslušní

kom, ktorí by v prípade jeho smrti mali ná
rok na dôchodok podľa §§ 71 až 73. Mini- 
oter vnútra môže vyhláškou v Úradných 
novinách zakázať túto výplatu rodinným 
príslušníkom tých dôchodcov, ktorí sa 
zdržujú v určitých štátoch;

c) ak dôchodca je cudzí štátny občan a 
vráti sa na trvalý pobyt do vlasti, ale
bo sa vysfahuje do iného štátu. Dôchodok 
sa má však v tornto prípade ďalej vyplácať, 
ak štát, ktorého štátnym príslušníkom je 
dôchodca, rovnako postupuje voči sloven
ským štátnym občanom.

(-) V prípade výplaty dôchodku podľa 
bodov b) a c) je dôchodca povinný oznámiť 
Robotníckej sociálnej poisťovni svoju pres
nú adresu v cudzine, pripadne predložiť 
úradné potvrdenie o pobyte a na jej vyzva
nie podrobiť sa lekárskej prehliadke. Ak 
vyzvaniu nevyhovie, možno výplatu dô
chodku zastaviť."

§ 2.

Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.

110.
Ústavný zákon 

zo dňa 16. júna 1942
o Najvyššom kontrolnom dvore.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto ústavnom zákone:

§ i-
(*)  V Bratislave zriaďuje sa pre celé 

územie štátu Najvyšší kontrolný dvor s pô
sobnosťou, ktorú určuje § 9 tohto zákona.

(a) Najvyšší kontrolný dvor je od vlády 
a jej členov neodvislý a má postavenie 
ústredného úradu.

(’) Svoju pôsobnosť (§ 9) vykonáva 
Najvyšší kontrolný dvor samostatne; usta
novenia zákona č. 100/1939 SI. z. zostávajú 
nedotknuté.

§ 2.

Na čele Najvyššieho kontrolného dvora 
je predseda; jeho zástupcom je podpred
seda.
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§ 3.
(’) Predsedu a podpredsedu vymenúva 

prezident republiky na návrh predsedníc
tva Snemu. Predseda a podpredseda musia 
mat vysokoškolskú kvalifikáciu a aspoň 
jeden z nich musí mat právnické vzdelanie.

(=) Predseda je osobne zodpovedný za 
činnosť Najvyššieho kontrolného dvora 
priamo Snemu.

(’) Zákon č. 336/1939 SI. z. o stíhaní 
členov vlády platí primerane aj na predse
du Najvyššieho kontrolného dvora.

(4) Dňom podania obžaloby nesmie 
predseda vykonávať svoju funkciu. V ta
komto prípade na návrh predsedníctva 
Snemu urobí prezident republiky potrebné 
opatrenia na zaistenie riadnej činnosti Naj
vyššieho kontrolného dvora. Svojej funkcie 
môže sa znovu ujať až po oslobodzovacom 
rozsudku, alebo po zastavení pokračova
nia.

(5) Predsedu i podpredsedu dáva do 
trvalej alebo dočasnej výslužby prezident 
republiky na návrh predsedníctva Snemu 
iba, ak sú neschopní vykonávať svoju 
funkciu, ďalej ak o to žiadajú, alebo ak do
siahli 60. rok.

(°) Predsedu možno pozbaviť úradu iba 
podľa odsekov 3 a 4.

§ 4.
(*)  Predseda, v jeho zastúpení podpred

seda, je povinný veci patriace do pôsob
nosti Najvyššieho kontrolného dvora za
stupovať v Sneme a dávať potrebné vy
svetlenia.

(=) Predseda, v jeho zastúpení podpred
seda, má právo zúčastniť sa s hlasom po
radným v zasadnutiach vlády.

§ 5.
(*)  Na predsedu Najvyššieho kontrol

ného dvora platia odo dňa účinnosti tohto 
zákona ustanovenia § 2 zákona č. 103/1926 
Sb. z. a n.

(=) Najvyššiemu kontrolnému dvoru sú 
pridelení:

a) úradníci právni, komerční a tech
nickí,

b) úradníci účtovní a kontrolní, 
c) úradníci kancelárskej služby, 
d) pomocný personál, t. j, zamestnanci 

kancelárskej pomocnej služby a potrebný 
počet zriadencov.

(’) Služobné miesto podpredsedu ako aj 
služobné miesta ostatných zamestnancov 
Najvyššieho kontrolného dvora na návrh 
jeho predsedu systemizuje predsedníctvo 
Snemu.

P) Systemizované miesta 3. a vyššej 
platovej stupnice udeľuje na návrh predse
du Najvyššieho kontrolného dvora prezi
dent republiky, ostatné systemizované 
miesta udeľuje predseda Najvyššieho kon
trolného dvora.

(") Právomoc vlády alebo iných ústred
ných úradov vo veciach zamestnaneckých 
a platových vykonáva podľa platných zá
konných predpisov predseda Najvyššieho 
kontrolného dvora.

(“) Vnútornú organizáciu Najvyššieho 
kontrolného dvora určuje jeho predseda.

§ 6.
Rozhodnutia prezidenta republiky, kto

ré sa týkajú ustanovenia, povýšenia alebo 
penzionovania zamestnancov, nevyžadujú 
spolupodpis podľa § 40 Ústavy.

§ 7.
(') Predseda, podpredseda a zamestnan

ci Najvyššieho kontrolného dvora nesmú 
byť členmi Snemu ani Štátnej rady.

(2) Predsedom, podpredsedom a za
mestnancom Najvyššieho kontrolného dvo
ra nemôže byť, kto je s prezidentom re
publiky, s predsedom alebo s členom vlády 
v príbuzenskom pomere a to v línii priamej 
vôbec, v línii pobočnej alebo v pomere 
švagrovskom do tretieho stupňa.

§ 8.
Predseda, podpredseda, úradníci a po

mocný personál Najvyššieho kontrolného 
dvora nesmú zastávať iný štátny alebo sú
kromný úrad, ďalej zamestnanie alebo 
funkciu so súčtovacou alebo majetkovou 
zodpovednosťou okrem poručníctva; ne
smú mať účasť ani priamo ani prostred
níctvom iných osôb na správe a vedení 
podnikov, spoločností, spolkov, ústavov a 
zariadení, ktoré sú povinné predkladať 
štátu vyúčtovanie, ktoré dostávajú štátnu 
podporu, štátne objednávky, alebo ktoré sú 
štátu viazané smluvou.

§ 9.
(') Najvyšší kontrolný dvor dozerá na 

hospodárenie štátnych úradov, podnikov, 
ústavov, fondov a zariadení, ako aj na štát
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ny majetok, štátne účtovníctvo a štátny 
dlh. „

(2) Najvyšší kontrolný dvor kontroluje 
aj hospodárenie podnikov, ústavov, fondov, 
verejnoprávnych korporácií a zariadení, 
kde je štát zúčastnený kapitálovou majori
tou, alebo kde to žiada predseda Snemu 
alebo úsporný a kontrolný výbor Snemu 
z verejného záujmu, ako aj hospodárenie 
podnikov, ústavov, fondov, verejnopráv
nych korporácii a zariadení, za ktoré sa 
štát zaručil, ďalej ktoré sú dotované alebo 
podporované štátnymi peniazmi alebo 
spravované štátnymi orgánmi, ako aj ho
spodárenie podnikov, ústavov, fondov, ve
rejnoprávnych korporácií a zariadení, kto
ré sú zriadené vo verejnom záujme alebo 
ktoré sú podriadené jeho kontrole osobit
nými predpismi.

§ 10.
(‘j Najvyšší kontrolný dvor je povinný 

predovšetkým skúmať, či príjmy a výdavky 
spočívajú na zákonných ustanoveniach ale
bo smluvách, či sú riadne poukázané a zú
čtované, či poukazy a účty sú v súlade so 
štátnym rozpočtom a s finančným záko
nom, ako aj či sa s dosiahnutými úsporami 
nakladá podľa ustanovení finančného zá
kona.

(2) Dozerá, či sa pri správe štátneho 
majetku hospodárne pokračuje a sleduje 
úspornosť vo všetkých odvetviach štátnej 
správy. V tejto pôsobnosti môže ke
dykoľvek podať pripomienky.

(“) Úrady, podniky, ústavy, fondy, ve
rejnoprávne korporácie a zariadenia, uve
dené v § 9, sú povinné predložiť Najvyš
šiemu kontrolnému dvoru na požiadanie 
celý materiál potrebný pre dozor a kon
trolu.

C) Najvyšší kontrolný dvor je oprávne
ný hocikedy vykonávať svojimi orgánmi do
zor a kontrolu v úradoch, podnikoch, ústa
voch, fondoch, verejnoprávnych korporá
ciách a zariadeniach, uvedených v § 9, a 
to aj na mieste, a preskúmať a skontrolo
vať aj ich pokladnice, likvidáciu a inven- 
tovanie.

(“j Miestnu kontrolu v štátnych úradoch 
a podnikoch oznámi Najvyšší kontrolný 
dvor rezortnému ministrovi alebo predse
dovi príslušného ústredného úradu.

§ 11.
(’) Pri výkone dozoru a kontroly (§ 9) 

zistené závady oznámi Najvyšší kontrolný 

dvor príslušnému ústrednému úradu, ktorý 
je povinný v určenej lehote postarať sa o 
ich odstránenie a podať o tom zprávu Naj
vyššiemu kontrolnému dvoru.

(2) Ak vznikne rozpor v názoroch, alebo 
ak úrad v určenej lehote zprávu o odstrá
není závad nepodá, predloží sa vec vláde, 
ktorá o veci rozhodne za povinnej účasti 
predsedu Najvyššieho kontrolného dvora. 
Vláda oznámi svoje rozhodnutie predsedo
vi Najvyššieho kontrolného dvora aj písom
ne.

(*)  Ak predseda Najvyššieho kontrolné
ho dvora s rozhodnutím vlády nie je spo
kojný, predloží vec Snemu na rozhodnu
tie.

(*)  Úradníci, ktorí zavinili, že zistené a 
oznámené závady včas odstránené neboly, 
sú disciplinárne zodpovední. Príslušné úra
dy sú povinné na návrh predsedu Najvyš
šieho kontrolného dvora podať disciplinár
ne oznámenie.

§ 12.
(') Ak v správnom roku vznikne neod

kladná potreba poukázať výdavok v štát
nom rozpočte nepredvídaný, alebo výda
vok, ktorým sa prekročí povolený úver, ak 
nastane potreba hradiť výdavok z iného 
ako rozpočtom určeného úveru, alebo na 
iné než rozpočtom určené obdobie, je Mi
nisterstvo financií povinné predložiť spi
sový materiál s návrhom na súhlas Najvyš
šiemu kontrolnému dvoru, ktorý je opráv
nený uplatňovať do osem dní svoje ná
mietky.

(2) Ak námietky podľa ods. 1 zostaly ne
povšimnuté, rozhodne o nich vláda za po
vinnej účasti predsedu Najvyššieho kontrol
ného dvora. Vláda oznámi svoje rozhodnu
tie predsedovi Najvyššieho kontrolného 
dvora aj písomne.

(3) Výdavky uvedené v tomto paragra
fe má Najvyšší kontrolný dvor v evidencii 
a vykáže ich v štátnom záverečnom účte.

§ 13.
{*)  Pri dozore nad štátnym dlhom je Naj

vyšší kontrolný dvor povinný skúmať, či 
sa dlhopisy alebo pokladničné poukážky 
vydávajú presne podľa zákona, či sú záväz
ky štátu riadne zaknihované, či vláda plní 
presne povinnosti štátu tak pri vlastných 
dlhoch, ako aj pri záväzkoch, za ktoré štát 
ručí, či je v poriadku zúrokovanie a za
istenie dané veriteľom.
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p) Podmienkou platnosti štátnych dl
hopisov je kontrasignácie predsedu Najvyš
šieho kontrolného dvora.

(°) Najvyšší kontrolný dvor má s Mini
sterstvom financií spoluzáver nad pripra
venými štátnymi dlhopismi a vydáva ich 
podlá príslušného splnomocňovacieho zá
kona ministrovi financií. Prebiera štátne 
dlhopisy určené na amortizáciu a ničí ich.

P) Najvyšší kontrolný dvor má právo 
vyžiadať si od Ministerstva financií vysvet
lenia a výkazy potrebné na výkon dozoru 
podľa ods. 1, má právo hocikedy nahliad
nuť do kníh a záznamov o štátnom dlhu, 
preskúmať občas štátne pokladnice a vy
konávať stály dozor nad zásobami papieru 
a cenných papierov, ale tak, aby tým ne
bola hatená práca spojená s vydávaním, 
evidenciou a umorovaním dlhopisov.

§ 14.
(') Najvyšší kontrolný dvor dozerá na 

obeh drobných peňazí a podľa výkazov Mi
nisterstva fi»ancií kontroluje, či sa obeh a 
razenie mincí pohybuje v medziach zákona.

(2) Ustanovenie § 13 ods. 4 platí obdob
ne.

P) O stave štátneho dlhu a obehu drob
ných peňazí podáva Najvyšší kontrolný 
dvor štvrťročné zprávy predsedníctvu Sne
mu.

§ 15.
C) Najvyšší kontrolný dvor sostavuje 

záverečný účet všetkých štátnych príjmov 
a výdavkov.

p) Štátne úrady, ktoré poukazujú platy, 
sú povinné predkladať Najvyššiemu kon
trolnému dvoru mesačné výkazy príjmov a 
výdavkov a po uplynutí správneho obdo
bia ročné účty, v ktorých treba vykázať 
úhrnný výsledok peňažného hospodárenia, 
tento výsledok porovnať so štátnym roz
počtom a odchýlky náležite odôvodniť.

P) Štátne podniky, ústavy a zariadenia, 
ktoré boly podľa § 1 zákona č. 404/1924 
Sb. z. a n. vyhlásené za podniky spravova
né podľa zásad obchodného hospodárenia, 
sú povinné predkladať Najvyššiemu kon
trolnému dvoru mesačné výkazy o výsled
koch hospodárenia, porovnať ich s rozpoč
tom, a po skončení správneho roku predlo
žiť záverečné účty, vypracované a schvá
lené podľa § 20 vládneho nariadenia č. 
206/1924 Sb. z. a n. a obdobných predpi
sov, ich výsledky porovnať so (štátnym 
rozpočtom a' odchýlky náležite odôvodniť.

P) Najvyšší kontrolný dvor predloží 
Snemu záverečný účet najneskoršie do 18 
mesiacov po uplynutí príslušného správne
ho roku na preskúmanie a schválenie. Prí
padné oneskorenie treba riadne osprave
dlniť.

(“) Najvyšší kontrolný dvor predloží 
Snemu spolu so záverečným účtom aj sú
vahu štátneho majetku, podrobnú zprávu 
o štátnych investíciách predošlého roku, 
ako aj svoje poznatky a odporúčania.

§ 16.
P) Najvyšší kontrolný dvor je povinný 

starať sa, aby štátne účtovníctvo a kontro
la boly čo najjednoduchšie, najúčelnejšie a 
najúčinnejšie.

p) Má právo organizáciu štátnej účtov
nej a kontrolnej služby hocikedy preskú
mať a zistené závady a nedostatky pozasta
viť. Ustanovenia § 11 platia obdobne.

(’) Najvyšší kontrolný dvor spolupôsobí 
pri vydávaní nových nariadení a výnosov 
o účtovníctve a kontrole, ako aj pri ich 
zmenách. Bez jeho súhlasu takéto naria
denia a výnosy nemožno vydávať.

P) Ak Najvyšší kontrolný dvor uzná 
sám potrebu zmien, dohodne sa o tom s 
príslušným ústredným úradom.

§ 17.
(‘J Kontrola poukazovacieho práva Naj

vyššieho kontrolného dvora prislúcha pred
sedníctvu Snemu.

(2) Vlastný záverečný účet predkladá 
Najvyšší kontrolný dvor predsedníctvu 
Snemu.

P) Najvyšší kontrolný dvor je povinný 
na požiadanie predložiť Snemu alebo kto
rémukoľvek jeho výboru akúkoľvek písom
nosť.

§ 18.
P) Zákon č. 186/1939 SI. z. o Najvyš

šom účtovnom kontrolnom úrade sa zru
šuje.

p) Predseda, podpredseda a zamest
nanci Najvyššieho účtovného kontrolného 
úradu sa stávajú predsedom, podpredse
dom a zamestnancami Najvyššieho kon
trolného dvora.

P) Úkony zrušeného Najvyššieho účtov
ného kontrolného úradu pokladajú sa za 
úkony Najvyššieho kontrolného dvora.

P) Tam, kde sa v platných právnych 
predpisoch hovorí o Najvyššom účtovnom
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kontrolnom úrade, treba rozumief Najvyš
ší kontrolný dvor.

(Ď) Pre zmenu ustanovenia § 5 ods. 1 
nevyžaduje sa ústavný zákon.

§ 19.

Tento ústavný zákon platí a nadobúda 
účinnost dňom vyhlásenia a vykonajú ho 
všetci členovia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v, r.

Mach v. r.
aj za ministra Čatloša.

Dr. Medrický v. r. 
Stano v. r.

Sivák v. r.
Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r.
Dr. Karvaš v. r.

111.
Nariadenie s mocou zákona zo dna 18, júna 1942 

o zákaze búrania obytných domov. 
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje: 

§ I-

(') V obci s viac než 10.000 obývateľ
nú podľa posledného sčítania ľudu možno 
búrať obytnú budovu alebo takú jej časf, 
búraním ktorej by sa zmenšil obytný prie
stor budovy, iba s povolením okresného 
(mestského notárskeho) úradu.

(2) Okresný úrad môže povolenie podľa 
ods. 1 udeliť iba vtedy, ak obytná budova 
(jej čast) je v takom stave, že ohrožuje ľud
ský život, alebo ak vlastník obytnej budo
vy (stavebník) preukáže, že vystavenie no
vej budovy na tom-ktorom mieste ihneď 
po zbúram je po každej stránke zabez
pečené.

§ 2-
(') Nezachovanie ustanovení § 1 je prie

stupkom, ktorý tresce okresný (štátny poli
cajný) úrad od 5.000.— Ks do 100.000.— 
Ks a zatvorením od 10 do 30 dní. Nevy
možiteľný peňažný trest má sa premeniť 
na zatvorenie od 10 do 30 dní.

(2) Okresný úrad, nakoľko je to ešte 
účelným, je povinný zastaviť ďalšie búra
nie, ak búranie obytnej budovy (jej časti) 
sa protiví ustanoveniam § 1.

§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Medrický v. r. Dr. Fritz v. r.
Stano v. r. Dr. Pružinský v. r.

112.
Zákonzo dňa 12. júna 1942

o organizácií súdov, úradov verejnej obža
loby a súdnej správy.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

ČAST PRVÁ.
Ústredná justičná správa.

§ i-
(*)  Súdy, úrady verejnej obžaloby a 

justičné ústavy podliehajú vo veciach súd
nej správy všeobecnému dozoru ministra 
pravosúdia.

(2) Spôsob vykonávania konceptnej a 
kancelárskej služby ako aj inej práce na 
Ministerstve pravosúdia upravuje minister 
pravosúdia.

§ 2.
Osobitné predpisy upravujú vykonáva

nie správy a dozoru nad justičnými ústav
mi.

§ 3.
(’) Zamestnancov pre všetky odbory 

justičnej správy prijima do služby mini
ster pravosúdia. Jemu prislúcha i prá
vo menovať a ustanovovať všetkých 
justičných zamestnancov a podávať ná
vrhy v prípadoch, v ktorých toto právo 
patrí vláde alebo prezidentovi republiky.

(2) Ministerstvo pravosúdia môže si ke
dykoľvek vo veciach justičnej správy vy
žiadať mienku súdov alebo úradov ve
rejnej obžaloby, ktoré sú povinné jeho 
dožiadaniu vyhovieť. Vo veciach osobných 
podávajú mienku osobné senáty.

§ 4.
(’) Minister pravosúdia dozerá (§ 1 

ods. 1), aby súdy a úrady verejnej ob
žaloby správne a svedomite plnily svoje 
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povinnosti, úradnú prácu správne a včas 
vykonávaly, aby odstraňovaly zistené vady 
a podávaly o tom hlásenie príslušným nad
riadeným miestam.

p) Dozoru (ods. 1) podliehajú všetky 
osoby, ktoré sú na súdoch alebo úradoch 
verejnej obžaloby za-mestnané.

§ 5.
(*) Ministrovi pravosúdia náleží vše

obecný dozor nad vykonávaním agendy 
na všetkých súdoch a úradoch verejnej 
obžaloby a priamy služobný dozor na 
hlavné súdy, krajské súdy, generálne 
štátne zastupiteľstvo, hlavné štátne zastu
piteľstvá a štátne zastupiteľstvá.

(2) Minister pravosúdia môže všetky 
súdy "a úrady verejnej obžaloby kedykoľ
vek prehliadnuf, alebo — okrem Najvyš
šieho súdu — daf ich prehliadnuf svojimi 
zmocnencami ako dozornými orgánmi. Prá
va a povinnosti zmocnencov upraví minister 
pravosúdia.

(3) Súdy, úrady verejnej obžaloby a 
ich zamestnanci sú povinní zachovával 
príkazy dozorných vrchností a ich orgá
nov a na ich žiadost podať im vysvetle
nie alebo zprávu o všetkých úradných 
prácach.

§ 6.
Priamy služobný dozor zahrnuje najmä 

právo:
a) preskúmavaf činnosť súdu alebo 

úradu verejnej obžaloby na základe vy
žiadaných spisov, alebo vyžiadanej zprá
vy o stave pokračovania v jednotlivých 
veciach alebo ich prehliadkou na mieste,

b) vyčítať priefahy, nesprávnosti a ne
poriadky v úradovaní, alebo dávať pouče
nia všeobecnej povahy,

c) dávať príkazy na odstránenie zi
stených závad, najmä určovať lehotu, v 
ktorej sa majú zanedbané práce vykonať.

§ 7.
Dozor nad sudcovskou činnosťou musí 

sa diať tak, aby nebola dotknutá samo
statnosť a neodvislosť sudcovského roz
hodovania.

§ 8.
Poukazné právo v platových veciach 

a vo všetkých ostatných veciach justičnej 
správy patri ministrovi pravosúdia. Výko
nom tohto práva môže minister pravosúdia 

poveriť konceptných úradníkov Minister
stva pravosúdia alebo iné orgány justičnef 
správy.

§ 9.
Účtovníctvo justičnej správy obstará

va učtáreň Ministerstva pravosúdia.

§ 10.
í1) O služobných, platových a iných 

pomeroch tých konceptných pragmatikál- 
nych úradníkov na Ministerstve pravo
súdia, ktorí majú spôsobilosť na sudcov
ský úrad, platia predpisy o služobných, 
platových a iných pomeroch konceptných 
pragmatikálnych úradníkov úradov verej
nej obžaloby (§ 53 zák. č. 103/1926 Sb. z.- 
a n.).

(2) Služobné a platové pomery iných 
konceptných pragmatikálnych úradníkov, 
ako aj účtovníckych a kancelárskych úrad
níkov, kancelárskych pomocných síl a zria
dencov upravujú osobitné predpisy.

ČASŤ DRUHA.
Súdna organizácia.

DIEL PRVÝ.
Všeobecné ustanovenia.

§ 11.
Súdna moc prislúcha štátnym súdom a 

osobitným súdom.

§ 12.
Štátne súdy sú:
a) okresné súdy, krajské súdy, hlavné 

súdy a Najvyšší súd, ktoré vykonávajú súd
nu moc v občianskych a trestných veciach,

b) výnimočné súdy (§ 65 Ústavy), kto
ré možno zriadiť len pre pokračovanie v 
trestných veciach, len v prípadoch záko
nom vopred určených a len na čas obme
dzený.

§ 13.
Osobitné súdy vykonávajú súdnu moc 

v občianskych právnych veciach podľa oso
bitných zákonov.

§ 14.
Pôsobnosť a príslušnosť štátnych súdov 

určujú osobitné zákony.
§ 15.

Sídla a obvody súdov určuje zákon. 
Sídlo a obvod súdu má sa podľa možnosti 
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shodoval so sídlom a obvodom patričného 
úradu verejnej správy vnútornej.

§ 16.

Zmena súdneho obvodu nemá vplyv na 
dokončenie občianskych vecí, v ktorých už 
bol úvod sporu a na dokončenie trestných 
vecí, v ktorých už nadobudlo právoplatnosť 
usnesenie nariaďujúce danie pod obžalo
bu alebo bolo určené hlavné pojednáva
nie. Ináč treba postúpiť vec súdu príslušné
mu po územnej zmene.

DIEL DRUHÝ.

Súdy.
Hlava prvá.

Okresné súdy.
§ 17.

Súdnu moc na okresných súdoch vyko
náva predseda okresného súdu a potreb
ný počet sudcov (samosudcov).

§ 18.

(') Sudcovia okresného súdu v sídle 
krajského súdu tvoria so sudcami krajské
ho súdu jednotný sbor krajského súdu. 
Sudcov a iných zamestnancov prideľuje 
na okresný súd v sídle krajského súdu 
predseda tohto súdu a podáva o tom zprá
vu Ministerstvu pravosúdia.

p) Vedením okresného súdu v sídle 
krajského súdu poverí minister pravosúdia 
niektorého člena sudcovského sboru kraj
ského súdu na návrh predsedu tohto súdu. 
Kým poverený vykonáva túto funkciu, pa
trí mu okrem úradného titulu aj titul ‚‚a 
predseda okresného súdu".

§ 19.

(‘) Predsedovi okresného súdu náleží 
okrem výkonu súdnej moci správa súdu 
a priamy služobný dozor nad sudcami a 
inými zamestnancami súdu. Predseda sú
du prideľuje jednotlivým oddeleniam súdu 
samosudcov a iných zamestnancov.

p) Ak je predseda súdu hatený vo vy
konávaní správy súdu, zastupuje ho sud
ca určený na to rozvrhom práce; ak by 
bol aj tento hatený, zastupuje predsedu 
súdu služobne najstarší sudca.

P) Predseda súdu sa stará, aby sudco
via a ostatní zamestnanci okresného súdu 
postupovali v úradnej činnosti pokiaľ 
možno jednotne a aby sa včas obozná
mili s novými predpismi.

§ 20.
(*)  Minister pravosúdia môže naria

diť, aby pre uľahčenie styku občianstva 
so súdom konal okresný súd mimo svojho 
sídla pravidelné súdne dni.

(=) Kde a kedy sa budú konať pravi
delné súdne dni, oznámi sa včas vyhláškou 
na súdnej návestnej doske okresného súdu 
a súčasne tiež spôsobom v mieste obvyk
lým vo všetkých obciach súdneho obvodu.

(3) Spravovací súdny poriadok ustano
vuje, ktoré úkony možno vykonávať na 
súdnych dňoch.

P) Úkony vykonané na súdnych dňoch 
majú ten istý účinok, ako by boly vyko
nané v sídle okresného súdu.

Hlava druhá.

Krajské súdy.
§ 21.

P) Krajské súdy sú obsadené predse
dom krajského súdu a potrebným počtom 
sudcov menovaných na miesta členov 
tohto súdu.

p) Predseda krajského súdu vykonáva 
správu krajského súdu a priamy služobný 
dozor nad sudcami a inými zamestnancami 
súdu. Prideľuje jednotlivým oddeleniam 
sudcov a iných zamestnancov.

P) Predsedu krajského súdu zastupuje 
a vo veciach správy mu vypomáha jeho 
zástupca určený rozvrhom práce. Ak zá
stupca nie je určený alebo ak je hatený, 
zastupuje predsedu krajského súdu slu
žobne najstarší sudca.

§ 22.

P) Na krajských súdoch vykonávajú 
súdnu moc senáty a samosudcovia.

' p) Vyšetrujúceho sudcu ustanovuje 
predseda krajského súdu zo sudcov slu
žobne starších, pôsobiacich na krajskom 
súde.

P) Senáty treba zriadiť osobitne pre 
občianske a trestné veci (rozhodujúce se
náty), pre osobné veci (osobný senát) a 
pre disciplinárne veci nesudcovských 
úradníkov a zriadencov obvodu krajského 
súdu.

P) Rozhodujúci senát sa skladá z pred
sedu a dvoch členov. Členovia senátu mô
žu byť výnimočne i dvaja okresní sudco
via.

P) Disciplinárny senát sa skladá z pred
sedu a dvoch členov.
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(“) Kým predseda rozhodujúceho se
nátu nie je ustanovený, poverí minister 
pravosúdia na návrh predsedu krajského 
súdu niektorého súdneho radcu vykoná
vaním tejto funkcie.

§ 23.

f) Osobný senát sa skladá z predsedu 
a štyroch členov. Predsedom je predseda 
krajského súdu alebo jeho zástupca. O 
tom, ktori sudcovia majú byt členmi osob
ného senátu, rozhodujú všetci sudcovia 
krajského súdu — i pridelení — v plenár
nom senáte.

(:) Olohou osobného senátu je spolu
pôsobiť pri obsadzovaní služobných miest 
všetkých sudcov a iných zamestnancov 
v obvode krajského súdu, ako aj v ostat
ných veciach, v ktorých je osobitnými 
predpismi spoluúčasť senátu upravená, ale
bo v ktorých si predseda krajského súdu 
vyžiada jeho posudok alebo návrh.

P) Osobný senát má činnosť poradnú 
a predseda krajského súdu nie je jeho po
sudkom alebo návrhom viazaný. Rozdiel
ne návrhy osobného senátu a predsedu 
krajského súdu sa musia náležite odôvod
niť a predložiť spolu s vecou, ktorej sa 
týkajú.

§ 24.

(’) V plenárnom senáte (§ 23 ods. 1) 
usnáša sa krajský súd okrem prípadov 
uvedených v iných predpisoch, najmä:

a) o posudkoch vo veciach zákonodar
stva alebo justičnej správy na požiadanie 
Ministerstva pravosúdia,

b) o návrhoch na zmenu úštrojnosti 
alebo obsadenia krajského súdu, alebo 
súdov jemu podriadených, ako aj o ná
vrhoch na zmenu služobných predpisov 
pre súdy alebo pre ich orgány,

c) o pokynoch, ktoré sa majú vydať 
podriadeným súdom, aby sa vykonaly 
zákony alebo nariadenia, a o poučeniach 
všeobecnej povahy.

(2 ) V plenárnom senáte predsedá pred
seda krajského súdu alebo jeho zástupca 
a môže sa platne usnášať v prítomnosti 
troch štvrtín ostatných sudcov.

§ 25.

Ustanovenia § 19 ods. 1 a 3 platia aj o 
predsedovi krajského súdu.

Hlava tretia.
Hlavné súdy.

§ 26.

(') Hlavné súdy sú obsadené predse
dom hlavného súdu a potrebným počtom 
sudcov, menovaných na miesta člencv 
tohto súdu.'

(2) Predseda hlavného súdu vykonáva 
správu hlavného súdu a priamy služobný 
dozor nad sudcami a inými zamestnanca
mi súdu. Prideľuje jednotlivým oddele
niam sudcov a iných zamestnancov.

P) Predsedu hlavného súdu zastupuje 
a vo veciach správy mu vypomáha jeho 
zástupca určený rozvrhom práce. Ak by 
tento bol hatený, zastupuje predsedu hlav
ného súdu služobne najstarší senátny pred
seda hlavného súdu, ak len minister pra
vosúdia nenariadil inak.

§ 27.

(') Na hlavných súdoch vykonávajú 
súdnu moc senáty.

p) Senáty treba zriadiť osobitne pre 
občianske a trestné veci (rozhodujúce 
senáty), pre osobné veci, pre disciplinárne 
veci sudcov a pomocných sudcovských 
úradníkov a pre zamestnancov hlavného 
súdu.

(3) Rozhodujúce senáty sa skladajú 
z predsedu a dvoch členov. Členmi senátu 
môžu byť výnimočne i súdni radcovia.

P) Ustanovenia §§ 22 ods. 6, 23 a 24 
platia aj pre hlavné súdy.

Hlava štvrtá.

Najvyšší súd.
§ 28.

Najvyšší súd je pre celé územie Slo
venskej republiky. Jeho sídlom je Brati
slava.

§ 29.

(') Riadnymi členmi Najvyššieho súdu 
sú: prvý predseda, druhý predseda, senál- 
ni predsedovia a radcovia Najvyššieho 
súdu.

P) Minister pravosúdia môže na návrh 
prvého predsedu Najvyššieho súdu pride
liť senátnych predsedov sborových súdov 
alebo hlavných súdnych radcov na výpo
mocnú službu Najvyššiemu súdu len s ich 
súhlasom na čas nevyhnutnej potreby, naj
viac na šesť mesiacov. Takto pridelení sud
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covia sú plnoprávnymi členmi senálov, vy
nímajúc personálne a disciplinárne senáty.

P] Ak sa pridelia na návrh prvého 
predsedu Najvyššiemu súdu i súdni radco
via alebo okresní sudcovia, vykonávajú 
práce v sekretariáte Najvyššieho súdu.

§ 30.

í1) Prvého predsedu Najvyššieho súdu 
zastupuje a vo veciach správy mu vypo
máha druhý predseda; ak by ho nebolo 
alebo by bol hatený, zastupuje prvého 
predsedu služobne najstarší senátny pred
seda Najvyššieho súdu.

(’) Prvý predseda oznamuje svoju do
volenku na zotavenie alebo dlhšiu ne
prítomnosť v úrade ministrovi pravosúdia.

§ 31.

f1) Prvý predseda. Najvyššieho súdu 
spravuje Najvyšší súd, prikazuje došlé veci 
jednotlivým členom Najvyššieho súdu, 
ustanovuje v dôležitých veciach spoluzpra- 
vodajcu, určuje počet a čas zasadnutí; so
stavuje senáty (§ 32) a je oprávnený pred
sedať v ktoromkoľvek zasadnutí.

(’) Podrobné predpisy o prideľovaní 
práce jednotlivým členom súdu a o so
stavovaní senátov určuje spravovací poria
dok Najvyššieho súdu.

§ 32.

(') Najvyšší súd pojednáva a rozhoduje 
o konkrétnych právnych veciach v sená
toch, složených z predsedu a štyroch čle
nov. O abstraktne formulovaných právnych 
otázkach sa usnáša v senátoch složených 
z predsedu a šiestich pripadne desiatich 
členov (§ 35).

(!) Osobný senát má byť složený z pr
vého alebo druhého predsedu, dvoch se- 
nátnych predsedov a dvoch radcov Naj
vyššieho súdu. Členov osobného senátu a 
ich náhradníkov volia všetci sudcovia pô
sobiaci na Najvyššom súde v spoločnom 
zasadnutí na tri roky. Pri návrhoch na 
menovanie senátnych predsedov skladá 
sa osobný senát zpravidla z prvého pred
sedu, druhého predsedu a potrebného 
počtu senátnych predsedov. Ustanovenia 
§ 23 ods. 2 a 3 platia primerane.

(3) Disciplinárny senát má byť složený 
z prvého predsedu alebo druhého predse
du a štyroch členov. Prvý predseda urči 
vždy na počiatku roku na bežný rok šty
roch členov disciplinárneho senátu a šty

roch náhradníkov, ktorí nastupujú v pora
dí ako boli menovaní namiesto člena, kto
rému nejaká prekážka bráni zasadať ale
bo ktorý bol odmietnutý. V disciplinárnych 
veciach advokátov a kandidátov advoká
cie, verejných notárov a verejnonotár- 
ckych kandidátov majú sa ustanoviť na
miesto dvoch členov Najvyššieho súdu 
dvaja členovia advokátskych, poťažne ve- 
rejnonotárskych komôr z členov komorami 
zvolených.

§ 33.

I1) Ak rozhoduje Najvyšší súd v práv
nej veci o určení miestne príslušného sú
du, alebo prenáša vec na iný súd alebo 
schvaľuje 'vybavenie písomnosti jednodu
chej povahy bez rozhodovania vo veci sa
mej, nie je potrebné usnesenie senátu. Ak 
má predseda pochybnosti o vybavení, kto
ré navrhol zpravodajca, alebo ak to po
kladá za potrebné zpravodajca, rozhodne 
vo veci senát.

(=) Veci jednoduchej povahy určí ple
nárny senát a uvedie ich v spravovaconi 
poriadku.

§ 34.

(*)  Okrem prípadov určených v osobit
ných zákonoch, usnáša sa Najvyšší súd 
v plenárnom senáte, ktorý tvoria všetci 
riadni členovia tohto súdu:

a) na svojom spravovanom poriadku a 
jeho zmenách,

b) na posudkoch o návrhoch zákonov, 
nariadení s mocou zákona a iných naria
dení, ak o to požiada minister pravosúdia,

c) na podnetoch, aby sa vydaly zákony 
alebo nariadenia alebo aby sa zmenily 
platné zákony alebo nariadenia.

(2) Plenárny senát sa usnáša len na 
príkaz prvého predsedu Najvyššieho súdu. 
Tento je povinný predložiť vec podľa ods. 
1 plenárnemu senátu, ak o to požiada mi
nister pravosúdia.

(a) Plenárny senát sa platne usnáša v 
prítomnosti aspoň dvoch senátnych pred
sedov a troch štvrtín ostatných riadnych 
členov Najvyššieho súdu.

(‘) Prvý predseda Najvyššieho súdu 
predldadá usnesenie plenárneho senátu 
ministrovi pravosúdia.

§ 35.

C) Najvyšší súd sa usnáša v plenár
nom senáte na spravovacom poriadku Naj
vyššieho súdu, ktorý minister pravosúdia 
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predloží na schválenie vláde. Vládou 
schválený spravovaci poriadok treba uve
rejniť v Slovenskom zákonníku.

(;) V spravovacom poriadku treba určiť 
najmä pravidlá o vnútornom úradovaní, o 
postupe, ktorý majú zachovávať senáty 
složené z predsedu a šiestich členov pri 
usnášaní na právnych zásadách, záväzných 
pre Najvyšší súd, a tiež pravidlá o pod
mienkach ich zmeny v senátoch složených 
z predsedu a desiatich členov.

§ 36.
Práce, potrebné pre prípravu rozhod

nutí Najvyššieho súdu, pre ich evidenciu, 
pre pomoc pri spisovaní rozhodnutí v ja
zyku národnej skupiny, a pre zapisovanie 
pri pojednávaniach Najvyššieho súdu ob
staráva sekretariát Najvyššieho súdu, kto
rý má na to potrebný počet sudcov.

Hlava piata.
Rozvrh práce.

§ 37.
(’) Predsedovia okresných, krajských a 

hlavných súdov sostavujú k 1. decembru 
rozvrh práce na budúci rok. Taktiež sosta
vujú včas rozvrh práce na súdne prázd
niny.

p) Rozvrh práce okresného súdu vyža
duje schválenie predsedu krajského súdu 
a rozvrh práce krajského a hlavného sú
du vyžaduje schválenie Ministerstva pra
vosúdia. Ak nie je potrebná zmena 
v osobách predsedov senátov alebo v oso
bách samosudcov, je základom pre sosta
venie rozvrhu práce ohľadom predsedov 
senátov a samosudcov rozvrh práce z pre
došlého roku. V rámci rozvrhu práce po
stará sa predseda krajského súdu aj o za
stupovanie na podriadenom okresnom súde 
s jedným sudcom zo stavu sudcov iného 
súdu svojho obvodu, prípadne krajského 
súdu.

P) Rozvrh práce krajského súdu a hlav
ného súdu treba predložiť s potrebným 
vysvetlením najneskoršie do 15. decem
bra Ministerstvu pravosúdia. Minister
stvo pravosúdia môže žiadať, aby mu boly 
predložené rozvrhy práce niektorých ale
bo všetkých okresných súdov.

§ 38.
(') Pri sostavení senátov a ustanovení 

samosudcov určia sä vždy i zástupcovia 

predsedov senátov, členov senátov a sa
mosudcov a urči sa aj ich poradie.

(’) Sudca môže byť členom i viacerých 
senátov.

(3) Pri sostavovaní rozvrhu práce na 
okresnom súde má sa dbať na to, aby sa 
sudcovia oboznámili postupne so všetkými 
druhmi agendy okresného súdu.

(4) V rozvrhu práce na krajskom súde 
má sa ustanoviť za samosudcu taký sudca, 
ktorý má potrebnú prax buď ako okresný 
sudca, buď ako člen senátu; predsedom se
nátu môže byť sudca, ktorý už bol členom 
senátu a je spôsobilý na predsedníctvo.

(5) Predseda krajského súdu a predse
da hlavného súdu má byť zpravidla aj 
predsedom niektorého rozhodujúceho se
nátu.

(°) Predseda hlavného súdu alebo pred
seda krajského súdu môže v roku meniť 
senáty alebo samosudcov len vtedy, ak je 
to potrebné v dôsledku zmien v osobnom 
stave súdu alebo pre trvalé zaneprázdne
nie niektorého člena senátu, prípadne sa
mosudcu, alebo ak to vyžadúje iný závaž
ný služobný dôvod. Zmeny v rozvrhu prá
ce okresného súdu môže pri rovnakých 
podmienkach nariadiť predseda krajského 
súdu. Zmeny v rozvrhu práce hlavného a 
krajského súdu majú sa oznámiť Minister
stvu pravosúdia.

(T) Ak by pre zmenu v rozvrhu práce 
alebo pre zmenu v složení senátu mala na
stať i zmena v osobe pojednávajúceho sud
cu, môže predseda súdu nariadiť, aby ďa
lej pojednával sudca alebo senát, ktorý už 
vo veci pokračoval.

(‘j Na platnosť rozhodnutí alebo opa
trení sudcu (senátu) nemá vplyv okolnosť, 
že rozhodnutia alebo opatrenia vykonal 
iný sudca (senát) toho istého súdu, než 
ktorý bol na to ustanovený v rozvrhu 
práce.

§ 39.
(') Predsedovia senátov krajských a 

hlavných súdov rozdeľujú prácu medzi 
jednotlivých členov senátu.

(2) Predseda senátu krajského súdu a 
predseda senátu hlavného súdu určuje 
v jednotlivých právnych veciach z členov 
senátu zpravodajcu a prikáže mu vypraco
vať rozhodnutie. V dôležitých alebo složi- 
tých veciach môže určiť i spoluzpravo- 
dajcu.
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Hlava Šiesta.
Prideľovanie sudcov, súdnych 

notárov a auskultantov.
§ 40.

(') Z dôležitých služobných dôvodov, 
najmä pri dočasnom väčšom zaťažení nie
ktorého oddelenia (senátu), na súdne 
prázdniny, pri povolaní sudcu do vojenskej 
služby, v prípade onemocnenia, alebo ak 
sa uprázdnilo služobné miesto, učiní pred
seda súdu vhodné opatrenie pridelením 
sudcu z iného 'oddelenia (senátu).

(2) Ak je potrebné pri zastupovaní ale
bo výpomoci dočasne prideliť sudcu trva
le ustanoveného na inom súde, môže sa 
tak stať len s jeho súhlasom na čas nevy
hnutnej potreby, najviac na šesť mesia
cov. Sudca nesmie pridelením utrpieť uj
mu na svojich požitkoch a patrí mu vyššie 
činovné podľa miesta, kde službu koná, 
taktiež mu patri nárok na náhradu trov, 
spojených s pridelením, a to vo výške ur
čenej osobitnými predpismi.

(’) Prideľovať sudcov podľa ods. 2 
a prekladať súdnych notárov a auskultan
tov prislúcha ministrovi pravosúdia. Pre
kladať súdnych notárov a auskultantov vo 
svojom obvode môže v naliehavom prípa
de i predseda krajského súdu, o čom podá 
zprávu ministrovi pravosúdia.

DIEL TRETÍ.
Hlava prvá.

Sudcovia.
§ 41.

Na vykonávanie sudcovských úkonov 
na súdoch sú ustanovení sudcovia (§ 68 
Ústavy) a pomocní sudcovskí úradníci.

§ 42.
(') Sudcami podľa § 68 Ústavy sú: 

predsedovia a členovia sborových súdov, 
predsedovia a členovia okresných súdov.

(2) Pomocnými sudcovskými úradníkmi 
sú auskultanti a súdni notári.

(*)  Auskultanti sú pomocní sudcovskí 
úradníci v prípravnej službe sudcovskej.

(4) Po úspešnom vykonaní jednotnej 
sudcovskej a advokátskej skúšky možno 
auskultanta vymenovať na systemizované 
miesto súdneho notára.

§ 43.
(‘) Súdni notári a auskultanti nemajú 

trvalé služobné miesta. Podľa potreby pre
kladá ich minister pravosúdia. O spôsobe 
ich použitia v službe rozhoduje predseda 
súdu, na ktorý boli preložení.

(2) Auskultantovi sa má zpravidla sve
riť zapisovanie na pojednávaniach a pri
pravovanie návrhov na sudcovské vyba
venie vo všetkých veciach sporového, ne- 
sporového a trestného pokračovania pod 
dozorom sudcu.

(3) Súdny notár môže okrem toho ešte 
samostatne vykonávať sudcovskú pôsob
nosť vo veciach nesporových, exekučných 
a vybavovať dožiadania o právnu pomoc 
vo veciach občianskych a trestných.

Hlava druhá.
Úradné tituly sudcov.

§ 44.
Sudca ustanovený na služobnom mie

ste systemizovanom v VII. stupnici funkč
ného služného má úradný titul „okresný 
sudca".

§ 45.
(‘) Sudca ustanovený na služobnom 

mieste systemizovanom v VI. stupnici 
funkčného služného má úradný titul „súd
ny radca“.

(2) Sudca, ustanovený na služobnom 
mieste systemizovanom pre predsedu se
nátu krajského súdu v V. stupnici funkč
ného služného, má úradný titul „senátny 
predseda krajského súdu“.

(2) Sudca, ustanovený na služobnom 
mieste systemizovanom v III. stupnici 
funkčného služného pre správu krajského 
súdu, má úradný titul „predseda krajské
ho súdu“.

§ 46.
(2) Sudca, ustanovený na služobnom 

mieste systemizovanom v V. stupnici 
funkčného služného, má úradný titul „hlav
ný súdny radca“.

(2) Sudca, ustanovený na služobnom 
mieste systemizovanom pre predsedu se
nátu hlavného súdu v IV. stupnici funkč
ného služného, má úradný titul „senátny 
predseda hlavného súdu“.

(s) Sudca, ustanovený na služobnom 
miesbe systemizovanom pre správu hláv- 
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neho súdu v I. stupnici funkčného služné- 
ho, má úradný titul „predseda hlavného 
súdu“.

§ 47.
f1) Sudca, ustanovený na služobnom 

mieste systemizovanom na Najvyššom sú
de v III. stupnici funkčného slušného, má 
úradný titul „radca Najvyššieho súdu".

P) Sudca, ustanovený na služobnom 
mieste systemizovanom pre predsedu se
nátu Najvyššieho súdu v II. stupnici funkč
ného slúžneho, má úradný titul „senátny 
predseda Najvyššieho súdu".

(3) Sudca, ustanovený na služobnom 
mieste systemizovanom pre správu Najvyš
šieho súdu, má úradný titul „prvý pred
seda Najvyššieho súdu". Jeho zástupca, 
ustanovený na služobnom mieste systemi
zovanom v I. stupnici funkčného služného, 
má úradný titul „druhý predseda Najvyš
šieho súdu".

§ 48.
Sudca, ustanovený za predsedu okres

ného súdu má okrem svojho titulu podľa 
príslušnej stupnice funkčného služného 
aj titul ‚,a predseda okresného súdu".

§ 49.
f1) Sudcovia činnej služby sú opráv

není a v služobnom styku povinní používal 
úradný titul, spojený so služobným mie
stom im udeleným. Vo výslužbe môžu ďa
lej používal úradný titul, ktorý im prislú
chal v čase ich preloženia do výslužby, sú 
však povinní pripojil k nemu poznámku, 
označujúcu pomer vo výslužbe. Nie je prí
pustné užíval úradný titul, a to ani s po
známkou označujúcou pomer vo výslužbe, 
pri vykonávaní advokácie, verejného no
társtva alebo iného zárobkového povolania.

(’) Úradné tituly sudcov, ktorí sú zo 
svojho služobného miesta, na ktorom boli 
trvale ustanovení, iba pridelení na iný súd 
(úrad), sa týmto pridelením nemenia.

Hlava tretia.
Prípravná služba sudcovská.

§ 50.
Do prípravnej služby sudcovskej možno 

prijal uchádzača, ktorý vyhovuje všeobec
ným podmienkam pre prijatie do štátnej 
služby a dosiahol na tuzemskej univerzite 
hodnosť doktora práv.

§ 51.
Prípravná služba sudcovská trvá tri 

roky. Vláda môže na návrh ministra pravo
súdia, podaný so súhlasom ministra finan
cií, skrátil prechodne prípravnú službu 
sudcovskú na dva roky.

§ 52.
(') Auskultant! sa majú zamestnávať vo 

všetkých odvetviach súdnictva občianskeho 
a trestného a majú sa oboznámiť tiež s prá
cami súdnej kancelárie. Predseda súdu 
(úradu), na ktorom dokončil auskultant 
časť svojej prípravnej služby, vyjadrí sa o 
auskultantovej činnosti a o jeho spôsobilo
sti vo vysvedčení, ktoré sa založí do osob
ných spisov auskultantových, vedených na 
Ministerstve pravosúdia.

(2) Podrobnejšie upraví prípravnú služ
bu sudcovskú minister pravosúdia.

§ 53.
Z času, po ktorý bol auskultant nemoc

ný, na dovolenke alebo na vojenskom cvi
čení, započíta sa mu do prípravnej služby 
sudcovskej najviac šesť mesiacov.

§ 54.
(*)  Predseda krajského súdu určuje za

mestnávanie auskultantom a dozerá na 
nich. Kým je auskultant zamestnaný na 
štátnom zastupiteľstve, podlieha priamemu 
služobnému dozoru prokurátora.

p) Auskultantov, ktorí sa v prvom roku 
prípravnej služby sudcovskej ukázali ne
schopnými pre sudcovský úrad, či už svo
jimi povahovými alebo osobnými vlastno
sťami, nedostatkom potrebných vedomo
stí alebo zanedbávaním a porušovaním 
svojich povinností, alebo prejavia zrejmú 
nechuť k sudcovskému povolaniu, môže 
minister pravosúdia po vypočutí príslušnej 
kvalifikačnej komisie zo služby prepustiť 
aj bez disciplinárneho pokračovania. Proti 
rozhodnutiu ministra pravosúdia niet 
opravného prostriedku.

§ 55.
C) Na krajských súdoch majú sa konal 

pravidelné cvičenia, v ktorých auskultant! 
poučne preberajú praktické príklady. Pri
tom treba dbal na prehĺbenie teoretických 
a praktických vedomostí, najmä s ohľadom 
na nové normy a pomocné náuky.

(“) Minister pravosúdia môže nariadiť, 
aby sa auskultant! pripravovali predtým, 
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než sa prikážu službou na súdy, v osobit
nom kurze, na krajskom súde, ktorý na to 
urči.

§ 56.

(') Minister pravosúdia môže započítať 
do prípravnej služby sudcovskej predchá
dzajúcu právnu službu, vykonanú na Naj
vyššom správnom súde, štátnom úrade 
správnom, finančnej prokuratúre, aleb) 
právnu službu advokátskoosnovnícku, ve- 
rejnonolárskoosnovnícku, úhrnom do šest 
mesiacov, ak tieto služby bez prerušenia 
na seba naväzujú. Za prerušenie sa nepo
važuje výkon vojenskej služby.

(2) Výnimočne môže sa podlá ods. 
1 započítať úplne alebo čiastočne i taká 
právna služba, ktorá nenaväzuje na prí
pravnú službu sudcovskú, ak prerušenie 
netrvalo dlhšie ako tri mesiace.

§ 57.

Podmienkou pre ustanovenie za sud
cu je složenie jednotnej sudcovskej a ad
vokátskej skúšky po vykonaní prípravnej 
služby (§ 51).

§ 58.

Ak auskultant nevykoná jednotnú sud
covskú a advokátsku skúšku do dvoch 
rokov po skončení prípravnej služby, ale
bo ak na tejto skúške ani po druhý raz ne
bol uznaný za spôsobilého, môže ho mini
ster pravosúdia zo služby prepustiť. Pre
pustený auskultant má nárok na odbytné 
vo výške jednomesačného platu.

DIEL ŠTVRTÝ.
Súdna kancelária.

§ 59.

Prácu súdnej kancelárie obstarávajú 
kancelárski úradníci, kancelárske pomocné 
sily a zriadenci.

§ 60.
(*)  K prácam súdnej kancelárie patrí 

najmä prijímanie súdnych podaní, služba 
výkonná a výpravná, vedenie spisovne, 
uschovanie dôležitých listín, vymáhanie 
platieb a vedenie peňažnej knihy.

(2) Na prácu súdnej kancelárie dozerá 
okrem predsedu súdu a príslušného sudcu 
aj kancelársky úradník poverený, predse
dom súdu. ■

§ 61.

Vedením pozemkovej knihy má sa po
veriť kancelársky úradník s úplným stredo
školským vzdelaním, ktorý už vykonal 
predpísanú pozemnoknižnú skúšku. Ak ta
kéhoto niet, možno vedením pozemkovej 
knihy poveriť iného kancelárskeho úradní
ka s pozemnoknižnou skúškou a ak ani ta
kého niet, kancelársku pomocnú silu, ktorá 
už vykonala pozemnoknižnú skúšku.

§ 62.

Predseda krajského súdu môže na vý
pomoc prideliť na súd svojho obvodu kan
celárskeho úradníka, kancelársku pomocnú 
silu alebo zriadenca z iného súdu svojho 
obvodu. Takéto dočasné pridelenie treba 
hneď hlásiť Ministerstvu pravosúdia.

§ 63.

Prvá kancelárska skúška sa koná na 
krajskom súde, skúška pozc.nnoknižná 
a druhá kancelárska skúška na hlavnom 
súde. Podrobné predpisy o nich a skúšob
ný poriadok vydá minister pravosúdia.

§ 64.

(*)  Zriadenci kancelárskej služby skla
dajú podúradnícku skúšku.

(:) Zriadenci strážnej služby skladajú 
skúšku prijímaciu a skúšku hlavného do
zorcu.

(3) Skúšky uvedené v ods. 1 a 2 ko
najú sa na krajskom súde. Podrobné pred
pisy o nich a skúšobný poriadok vydá mi
nister pravosúdia.

§ 65.

(') Použitie zriadencov na osobitné 
úkony, najmä na výkon súdnej exekú
cie, môže minister pravosúdia viazať na 
určité podmienky (stupeň školského vzde
lania, osobitná skúška atd.J.

(2) Na výkon súdnej exekúcie môže mi
nister pravosúdia ustanoviť i osobitných 
súdnych exekútorov. Ich právne pomery 
upraví vláda nariadením.

(3) Podrobné predpisy o exekútorskej 
skúške vydá minister pravosúdia.

§ 66.

(') Návrhy, žiadosti a prejavy v pokra
čovaní vo veciach občianskych a v pokra
čovaní trestnom, ktoré možno na súde 
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ústne predniesť a ktoré sa podľa zákona 
nemusia stať pred sudcom, môže do zápis
nice spiša! úradník súdnej kancelárie.

(J) Protesty zmeniek a šekov môže 
spísať úradník súdnej kancelárie, ktorého 
určil predseda okresného súdu. Rov
nako môžu úradníci súdnej kancelárie vy
konávať súdny zátvor, zapečatenie alebo 
súdne dražby hnuteľných veci, ako i ove
rovať podpisy a odpisy listín. O vymáhanie 
platieb, o zaplatenie ktorých sa má súd 
starať z úradnej povinnosti, dbá úradník 
poverený vymáhaním platieb (vymáhajúci 
úradník).

(3) Súdna kancelária vydáva na žiadosť 
strán vyhotovenia, výpisy a odpisy zo súd
nych spisov. Podpisuje ich a opatrí súdnou 
pečiatkou úradník, ustanovený na to pred
sedom súdu.

(‘J Pokiaľ nie je upravené inak, súdna 
kancelária sostavuje súdne výkazy, pla
tobné rozkazy pre vymáhanie poplatkov, 
sčítacie lístky, trestné lístky, povinné 
zprávy o súdnom pokračovaní a iné po
dobné zprávy. Podpisuje ich vedúci kan
celárie alebo jeho zástupca.

p) Ostatnú pôsobnosť súdnej kancelá
rie upravuje spravovací súdny poriadok.

§ 67.
Úradník, poverený vedením pozemko

vej knihy vykonáva sudcom povolené zá
pisy a obstaráva všetky práce spojené s 
jej vedením. Potvrdenie o pozemnoknižnom 
zápise a overenie výpisu z pozemkovej kni
hy môže vydávať kancelársky úradník, po
verený vedením pozemkovej knihy, prípad
ne jeho zástupca, určený predsedom súdu.

§ 68.
Kancelárskemu úradníkovi náleží vy

konávať zápisy do firemného registra a 
obstarávať všetky úkony spojené s jeho 
vedením, najmä vydávať úradné vysved
čenia, odpisy a výpisy z registra a na prí
kaz sudcu tiež spisovať oznámenia na zápis 
do registra. Ustanovenie § 67 druhej vety 
platí primerane.

§ 69.
Zapisovateľmi v pokračovaní občian

skom í trestnom môžu byť zamestnanci súd
nej kancelárie.

§ 70.
Rozdelenie práce súdnej kancelárie 

upravuje spravovací súdny poriadok.

DIEL PIATY.
Pomocné orgány súdne.

§ 71.
Osobitné predpisy platia:
a) o spolupôsobení verejných notárov 

ako súdnych komisárov,
b) o stálych prísažných tlmočníkoch,
c) o stálych súdnych znalcoch,
d) o použití osobitných znaleckých sbo

rov (lekárskej rady a pod.).

DIEL ŠIESTY.
O správe súdov a o dozore 

nad nimi
§ 72.

í1) Predseda súdu vykonáva súdnu 
správu len v takej miere, nakoľko ho na to 
oprávňuje tento zákon a predpisy na jeho 
základe vydané, pri čom môže použiť i po
moc sudcov na súde ustanovených.

(2) Predseda súdu môže podávať Mini
sterstvu pravosúdia iniciatívne návrhy aj 
v takých veciach súdnej správy, ktoré pre
sahujú jeho pôsobnosť.

§ 73.
Predseda súdu vykonáva priamy slu

žobný dozor (§ 6) nad súdom, na ktorom 
je ustanovený, pričom môže ukladať i po
riadkové tresty, podľa osobitných predpi
sov.

§ 74.
(*)  Predseda krajského súdu vykonáva 

priamy služobný dozor (§ 6) i nad podria
denými okresnými súdmi. Podľa potreby 
môže sveriť tento dozor svojmu zástupcovi 
alebo inému členovi krajského súdu, avšak 
bez ujmy svojich práv a povinností.

(2) Predseda krajského súdu má po
drobne prehliadnuť podriadené súdy každý 
druhý rok. Urobí potrebné opatrenia a po
dá o výsledku prehliadky zprávu Minister
stvu pravosúdia. Ustanovenia § 7 platia 
primerane.

§ 75.
Krajské súdy, hlavné súdy a Najvyšší 

súd sú oprávnené vyčítať vady, ktoré zi
stily v pokračovaní na súdoch nižších sto
líc, a oznámiť ich predsedovi príslušného 
súdu na nápravu. Závažnejšie prípady tre
ba hlásiť i Ministerstvu pravosúdia.
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§ 76.
(*)  Sťažnosť proti sudcovi alebo iným 

súdnym orgánom okresného súdu, že odo
pierajú alebo preťahujú vybavenie veci ako 
i sťažnosť na závady, ktoré môžu byť pred
metom dozorného práva, možno podať u 
predsedu okresného súdu alebo ak smeruje 
proti predsed!cvi okresného súdu, tak u 
predsedu nadriadeného krajského súdu. 
Sťažnosť proti členovi alebo proti senátu 
krajského súdu možno podať u predsedu 
tohto súdu, sťažnosť proti predsedovi kraj
ského súdu u ministra pravosúdia. Sťaž
nosť proti členovi alebo senátu hlavného 
súdu alebo Najvyššieho súdu možno podať 
u predsedov týchto súdov. Ak smeruje pro
ti predsedom týchto súdov, možno ju po
dať ministrovi pravosúdia.

(2) Sťažnosť, ktorá nie je zrejme ne
odôvodnená, treba oznámiť osobe, ktorej sa 
týka, aby sa o nej osvedčila.

(3) Dozornú sťažnosť podľa ods. 1 mož
no podať písomne alebo ústne do zápisnice.

(4) Dozorná sťažnosť sa vybaví v rámci 
dozorného práva.

§ 77.
(’) Nadriadenému dozornému miestu 

treba každoročne predkladať výkazy o 
činnosti súdov.

(2) Krajské súdy predkladajú výkazy o 
činnosti svojej i o činnosti podriadených 
okresných súdov Ministerstvu pravosúdia 
a pripoja podrobnú zprávu s posudkom o 
súdnej agende v ich obvode z uplynulého 
roku. V súvislosti s výkazom o činnosti 
oznámia, aké opatrenia už učinily a aké 
opatrenia, presahujúce ich pôsobnosť, tre
ba ešte učiniť.

(3) Zprávu podľa ods. 2 podá Mini
sterstvu pravosúdia predseda hlavného 
súdu, ako i prvý predseda Najvyššieho sú
du, predkladajúc výkaz o činnosti svojich 
súdov.

(4) Ak osobitné predpisy neustano
vujú inak, určí Ministerstvo pravosúdia, 
kedy sa’ majú jednotlivé výkazy predkla
dať a aký majú mať obsah a úpravu.

(6) Okrem prípadov uvedených v ods. 
2 môže si Ministerstvo pravosúdia kedy
koľvek vyžiadať zprávu a posudok o vše
obecných otázkach súdnej agendy a o vý
kone súdnej správy,

§ 78.
j1) Podrobné predpisy o veciach správy, 

o vnútornej službe v pokračovaní v občian

skych veciach a vo veciach trestných, o , 
vnútornej organizácii súdov — ak treba 
rozčleniť súdy na súdne oddelenia — o 
úlohách súdnej kancelárie v jednotlivých 
jej složkách a predpisy o styku súdov so 
stranami, inými úradmi a orgánmi, upravu
je spravovací súdny poriadok. V tomto po
riadku má sa upraviť najmä vonkajšia 
úprava podaní a vybavení vydávaných stra
nám a iným účastníkom, ako aj otázka, 
ktoré vyhotovenia má podpisovať sudca 
(predseda senátu), predseda súdu a ktoré 
a akým spôsobom súdna kancelária.

(2) Spravovací súdny poriadok vydá 
vláčia nariadením.

(3) Ak nejde o veci uvedené v ods. 1, 
upraví výkon kancelárskej služby Minister
stvo pravosúdia. To platí najmä o úprave 
vzorcov tlačív, registrov a iných záznamov,

ČASŤ TRETIA.
Organizácia úradov verejnej 

obžaloby.
§ 79.

f1) V sídle krajských súdov, hlavných 
súdov a v sídle Najvyššieho súdu sú zria
dené úrady verejnej obžaloby, ktoré sa 
mepujú: štátne zastupiteľstvo, hlavné štát
ne zastupiteľstvo a Generálne štátne za
stupiteľstvo. Ich príslušnosť a pôsobnosť 
určujú osobitné zákony.

(2) Za konceptného pragmatikálneho 
úradníka úradov verejnej obžaloby možno 
ustanoviť len toho, kto má spôsobilosť na 
úrad sudcovský, nie však súdneho notára.

(’) Úrady verejnej obžaloby sú povinné 
zachovávať príkazy ministra pravosúdia, 
týkajúce sa ich služobných výkonov.

§ 80.
P) V sídle krajského súdu je štátne za

stupiteľstvo. Obsadené je prokurátorom, 
ktorý ho spravuje, a potrebným počtom 
štátnych zástupcov.

(2) Práce kancelárie štátneho zastupi
teľstva vykonáva potrebný počet kance
lárskych. úradníkov, kancelárskych po
mocných síl a zriadencov,

§81.
. Prokurátor vedie štátne zastupiteľstvo, 

wkonáva dozor nad zamestnancami, pri
deľuje im prácu a kontroluje ich. Proku
rátora zastupuje služobne najstarší štátnv 
zástupca, ak minister pravosúdia neurčil 
inak.
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§ 82.
(') Prokurátor sa stará o disciplínu vo 

väznici krajského súdu a dozerá na jej 
správu. Stará sa, aby tresty na slobo
de boly vykonávané padla platných pred
pisov, dozerá na stráženie, stravovanie a 
šatenie väzňov a na domáci poriadok vo 
väznici. Je povinný aspoň dva razy v me
siaci celú väznicu podrobne prehliadnuf. 
Vykonáva disciplinárnu právomoc nad väz
ňami.

(2) Prokurátor dozerá tiež na výkon 
trestov vo väzniciach okresných súdov, pa
triacich do jeho obvodu.

§ 83.
(*)  Zastupovanie verejnej obžaloby na 

okresných súdoch obstarávajú povereníci 
štátneho zastupiteľstva. Ustanovuje ich 
minister pravosúdia na návrh prokurátora 
po vypočutí predsedu okresného súdu, po
dľa možnosti z osôb práva znalých. V prí
pade potreby možno ustanoviť za povere
níka štátneho zastupiteľstva aj verejného 
úradníka.

. (s) Povereníkovi štátneho zastupiteľstva 
patrí odmena, ktorú určí minister pravosú
dia, Na túto odmenu sa nevzťahuje ustano
venie § 28 vládneho nariadenia č. 380/1938 
Sb. z. a n. a predpisy ho doplňujúce a po
zmeňujúce.

§ 84.
j1) V sídle hlavného súdu je hlavné 

štátne zastupiteľstvo. Obsadené je hlavným 
prokurátorom, ktorý ho spravuje, a potreb
ným počtom hlavných štátnych zástupcov.

(’) Práce kancelárie hlavného štátneho 
zastupiteľstva vykonáva potrebný počet 
kancelárskych úradníkov, kancelárskych I 
pomocných síl a zriadencov.

§ 85.
Hlavný prokurátor dozerá na zamest

nancov hlavného štátneho zastupiteľstva, 
prideľuje im prácu a kontroluje ich. Za- 
stunuíe ho služobne najstarší hlavný štátny 
zástanca, ak minister pravosúdia neur
čil inak.

§ 86.
P) V sídle Najvyššieho súdu je Gene

rálne štátne zastupiteľstvo. Obsadené je 
generálnym prokurátorom a potrebným 
počtom generálnych štátnych zástupcov. 
' P) Potrebný kancelársky a zriadenec- 

,ký personál prideľuje Generálnemu štát

nemu zastupiteľstvu Ministerstvo pravosú
dia na spoločný návrh prvého predsedu 
Najvyššieho súdu a generálneho prokurá
tora zo stavu zamestnancov Najvyššieho 
súdu.

§ 87.
Generálny prokurátor spravuje Gene

rálne štátne zastupiteľstvo, dozerá na jeho 
zamestnancov, prideľuje im prácu a kon
troluje ich. Zastupuje ho služobne najstar
ší generálny štátny zástupca, ak minister 
pravosúdia neurčil inak.

§ 88.
í1) Prokurátori vykonávajú priamy slu

žobný dozor (§ 6) nad úradmi, na ktorých 
sú ustanovení. Môžu ukladať i poriadkoví 
tresty podľa osobitných predpisov.

(=) Štátne zastupiteľstvá sú pod pria
mym služobným dozorom i hlavného proku
rátora. Je povinný aspoň raz za dva roky 
prehliadnuť jemu podriadené štátne zastu
piteľstvá a väznice krajských súdov. 0 
prehliadke podá zprávu Ministerstvu pra
vosúdia a urobí súčasne opatrenie na od
stránenie zistených závad, alebo ak to pre- 

' sahuje jeho pôsobnosť, podá návrh Mini
sterstvu pravosúdia.

§ 89.
Generálne štátne zastupiteľstvo je 

oprávnené vyčítať vady, ktoré zistilo v 
pokračovaní úradov verejnej obžaloby niž
ších stolíc a oznámiť ich na nápravu 
príslušnému prokurátorovi. Závažnejšie va
dy oznámi okrem toho aj Ministerstvu pra
vosúdia.

§ 90.
Úrady verejnej obžaloby predkladajú 

Ministerstvu pravosúdia služobnou cestou 
každoročne výkaz o činnosti, k čomu pripo
ja podrobnú zprávu o celkovom stave zlo
činností a stave trestných vecí vo svojom 
obvode z uplynulého roku. Hlavní proku
rátori predložia so svojou zprávou i zprá
vy podriadených štátnych zastupiteľstiev. 
Súčasne navrhnú opatrenia, ktoré sú po
trebné na zlepšenie zisteného stavu.

§ 91.
Vnútornú službu a úradovanie úradov 

verejnej obžaloby upraví osobitný spravo
vací poriadok; vydá ho minister pravo
súdia.
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§ 92.
0 prideľovaní konceptných pragiria- 

likálnych úradníkov úradom verejnej ob
žaloby platia ustanovenia § 40 s odchýl
kou, že pridelenie konceptného pragmati- 
kálneho úradníka inému úradu verejnej 
obžaloby je možné i proti jeho vôli.

§ 93.
(') Konceptný pragmatikálny úradník 

úradov verejnej obžaloby, ustanovený na 
služobnom mieste systemizovanom v VI. 
stupnici funkčného služného, má úradný 
titul „štátny zástupca".

(:) Konceptný pragmatikálny úradník, 
ustanovený na služobnom mieste systemi
zovanom v IV. stupnici funkčného služ
ného pre správu štátneho zastupiteľstva, 
má úradný titul „prokurátor".

§ 94.
(*)  Konceptný pragmatikálny úradník, 

ustanovený na služobnom mieste systemi
zovanom v V. stupnici funkčného služné
ho, má úradný titul „hlavný štátny zá
stupca".

(s) Konceptný pragmatikálny úradník, 
ustanovený na služobnom mieste sy
stemizovanom v III. stupnici funkčného 
služného pre správu hlavného štátneho 
zastupiteľstva, má úradný titul „hlavný 
prokurátor".

§ 95.
(') Konceptný pragmatikálny úradník, 

ustanovený na služobnom mieste systemi
zovanom v III. stupnici funkčného služ
ného na Generálnom štátnom 'Zastupiteľ
stve, má úradný titul „generálny štátny 
zástupca".

ľ) Konceptný pragmatikálny úradník, 
ustanovený na služobnom mieste sy
stemizovanom v II. stupnici funkčného 
služného pre správu generálneho štátne
ho zastupiteľstva, má úradný titul „gene
rálny prokurátor".

§ 96.
Ustanovenia § 49 platia primerane aj 

o konceptných pragmatikálnych úradní
koch úradov verejnej obžaloby.

ČASŤ ŠTVRTA.
Záverečné ustanovenie,

§ 97.
Tento zákon platí a nadobúda účinnost 

dňom 1. júla 1942; vykoná ho minister 
pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r. 
Dr. Tuka v. r. 

Dr, Fritz v. r. .

113.
Zákon zo dňa 16. júna 1942.

ktorým sa uvádza do účinnosti zákon o 
organizácii súdov, úradov verejnej obžalo

by a súdnej správy.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:
Článok I.

(‘) Vládne nariadenie č. 110/1939 SI. z. 
sa zrušuje.

(2) Zriaďuje sa Hlavný súd so sídlom 
v Bratislavi a Hlavný súd so sídlom v Pre
šove.

(’) Do obvodu Hlavného súdu v Brati
slave patria obvody krajských súdov 
v Banskej Bystrici, v Bratislave, v Nitre a 
v Trenčíne a- do obvodu Hlavného súdu 
v Prešove obvody krajských súdov v Le
voči, v Michalovciach, v Prešove a v Ru
žomberku.

(*)  V sídle Hlavného súdu v Bratislave 
zriaďuje sa Hlavné štátne zastupiteľstvo 
v Bratislave a v sídle Hlavného súdu v 
Prešove . Hlavné štátne zastupiteľstvo 
v Prešove.

Článok II.
Dňom nadobudnutia účinnost? tohto 

zákona stanú sa zamestnanci bývalého 
Hlavného súdu v Bratislave zamestnancami 
Hlavného súdu v Bratislave a zamestnanci 
bývalého Hlavného štátneho zastupiteľstva 
v Bratislave zamestnancami Hlavného štát
neho zastupiteľstva v Bratislave. Zamest-. 
nanci bývalého oddelenia Hlavného súdu 
v Prešove stanú sa zamestnancami Hlavné
ho súdu v Prešove a zamestnanci bývalého 
oddelenia Hlavného štátneho zastupiteľ
stva v Prešove zamestnancami Hlavného 
štátneho zastupiteľstva v Prešove.
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Článok III.
Okrem služobných miest sudcovských 

sa systemizujú na súdoch aj služobné mie
sta súdnych notárov a auskultantov.

Článok IV.
U právnych praktikantov a auskultan

tov, ktorí sú v prípravnej službe sud
covskej už v deň účinnosti tohto zákona, 
nevyžaduje sa k jednotnej skúške sudcov
skej a advokátskej hodnost doktora práv 
(§ 50 zákona o organizácii súdov, úradov 
verejnej obžaloby a súdnej správy).

Článok V.
í1) Súdnych notárov vymenuje minister 

pravosúdia.
(2) O služobných a platových pomeroch 

súdnych notárov platia predpisy, ktoré 
dosiaľ platily pre sudcov druhej skupiny.

(3) Súdni notári sú disciplinárne zodpo
vední ako sudcovia.

(“) Sudcovia druhej skupiny ustanovení 
pred účinnosfou tohto zákona vykonávajú 
až do ich ustanovenia na služobné miesta, 
systemizované v VII. stupnici funkčného 
služného, súdne úkony, ktoré aj doteraz 
vykonávali v rámci svojej pôsobnosti po
dľa zákona č. 47/1941 SI. z.

Článok VI.
Ustanovenie § 44 zákona č. 103/1926 

Sb. z. a n. sa mení takto:
„(') Základné služné sa zvyšuje postu

pom do vyšších stupňov. Zvýšenie základ
ného služného nastane, keď sudca dovŕšil 
tri roky započítateľnej služobnej doby so 
služným bezprostredne predchádzajúceho 
stupňa.

(2) Funkčné služné sa zvyšuje postu
pom do vyšších stupňov funkčného služ
ného. Zvýšenie funkčného služného na
stane, keď sudca dovŕšil tri roky započí
tateľnej služobnej doby s funkčným služ
ným predchádzajúceho stupňa tejže stup
nice.

(’) Sudca, ktorý dovŕšil tri roky zapo
čítateľnej služobnej doby s funkčným služ
ným stupňa a) Víl. stupnice funkčného 
služného, postúpi do Stupňa a) VI. stup
nice funkčného služného; sudca, ktorý 
dovŕšil tri roky započítateľnej služobnej 
doby s funkčným služným posledného 
stupňa VI. stupnice funkčného služného, 
postúpi do stupňa a) V. stupnice funkčné

ho služného. O časovom postupe v novej 
stupnici funkčného služného platí ustano
venie ods. 2.

(4) Zvýšenie základného služného a 
funkčného služného vykonáva sa z úradnej 
moci."

Článok VII.
Ustanovenie § 53 zákona č. 103/1926 

Sb. z. a n. sa mení takto:
,,(') Ustanovenia I. dielu časti druhej 

platia aj pre tých konceptných pragmati
kálnych úradníkov Ministerstva pravosú
dia, ktorí majú spôsobilosť na úrad sudcov
ský, ako aj pre konceptných pragmatikál
nych úradníkov úradov verejnej obžaloby.

(2) Služobné miesta konceptných prag
matikálnych úradníkov Ministerstva pra
vosúdia so spôsobilosfou na sudcovský 
úrad sa systemizujú v I. až VII. stupnici 
funkčného služného.

(3) Služobné miesta konceptných prag
matikálnych úradníkov úradov verejnej 
oíbžaloby sa systemizujú takto:

v II. stupnici funkčného služného slu
žobné miesto generálneho prokurátora,

v III. stupnici funkčného služného slu
žobné miesta generálnych štátnych zástup
cov a hlavných prokurátorov,

v IV. stupnici funkčného služného slu
žobné miesta prokurátorov,

v V. stupnici funkčného služného slu
žobné miesta hlavných štátnych zástup
cov,

v VI. stupnici funkčného služného slu
žobné miesta štátnych zástupcov."

Článok VIII.
Na úradníkov uvedených v článku VII. 

sa vzťahuje ustanovenie § 4 zákona č. 
40/1941 SI. z.

Článok IX.
Pri preraďovaní konceptných pragmati

kálnych úradníkov Ministerstva pravosú
dia so spôsobilosfou na sudcovský úrad 
z doterajších systemizovaných služob
ných miest na služobné miesta podľa člán
ku VII. treba primerane použif ustanovenia 
§§ 52 a 152 zákona č. 103/1926 Sb. z. a n.; 
pritom sa služobná doba strávená v do
terajšej platovej stupnici pokladá — vzhľa
dom na poradie a výmeru funkčného služ
ného — ako by bola strávená v zodpove
dajúcej stupnici funkčného služného po
dľa § 152 zákona č. 103/1926 Sb. z. a n.
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Článok X.
(') Služobné miesta predsedov kraj

ských súdov sa systemizujú v III. stupnici 
funkčného služného, služobné miesta senát
nych predsedov hlavných súdov sa systemi
zujú v IV. stupnici funkčného služného, 
služobné miesta senátnych predsedov kraj
ských súdov sa systemizujú v V. stupnici 
funkčného služného (§ 40 ods. 4 zákona č. 
103/1926 Sb. z. a n.).

(2) Služobné miesta predsedov okres
ných súdo-v s jedným až štyrmi sudcov
skými oddeleniami sa systemizujú v VI. 
stupnici funkčného služného, služobné mie
sta predsedov okresných súdov s viac sud
covskými oddeleniami sa systemizujú v V. 
stupnici funkčného služného.

Článok XI,
(') Služobné miesta sudcov a koncept

ných pragmalikálnych úradníkov úradov 
verejnej obžaloby sa obsadzujú na základe 
súbehu. Žiadosti sa predkladajú Minister
stvu pravosúdia služobným postupom, s od
chýlkami podľa ods. 2 až 4.

(2) Žiadosti o služobné miesta sudcov 
na okresných súdoch podávajú sa predsed
níctvu príslušného krajského súdu. Došlé 
žiadosti posúdi osobný senát krajského 
súdu a určí i poradie odporúčaných. Pred
seda krajského súdu predloží žiadosti s po
sudkom osobného senátu a so svojim ná
vrhom predsedníctvu príslušného hlavné
ho súdu. Predseda hlavného súdu pripojí 
ku spisom posudok osobného senátu hlav
ného súdu a svoj vlastný návrh a predloží 
ich Ministerstvu pravosúdia.

(3) Pri obsadzovaní miest predsedov 
okresných súdov ako i služobných miest 
systemizovaných y V. a vyššej stupnici 
funkčného služného predloží predseda hlav
ného súdu spisy predsedníctvu Najvyššieho 
súdu. Prvý predseda Najvyššieho súdu pri
pojí k nim posudok osobného senátu Naj
vyššieho súdu a svoj vlastný návrh á pred-: 
lóží ich Ministerstvu pravosúdia.

. (4) Pri obsadzovaní sudcovského miesta 
na Najvyššom súde, vyberie osobný senát 
tohto súdu zo žiadateľov troch, určiac ich 
poradie (ternum), a takto upravený návrh 
predloží prvý predseda spolu so svojím 
návrhom a s ostatnými žiadosťami Mini
sterstvu pravosúdia.

Článok XII,
('}• Označenie „sudca" môže používať iba 

Sudca z povolania a osoby, ktorým to bolo 
osobitným zákonom priznané.

(2) Kto koná proti ustanoveniam ods. 
1, potresce sa, ak jeho čin nie je prísnej
šie trestný, za priestupok okresným súdom 
peňažným trestom od Ks 100.— do Ks 
2.000.—. Nevymožiteľný trest sa má pre- 
menit na zatvorenie od jedného do dva
dsať dni.

Článok XIII.
(*)  Ak sa právne predpisy odvolávajú 

na ustanovenia zrušené týmto zákonom, 
treba nimi rozumieť príslušné ustanovenia 
zákona č. 112/1942 SI. z. o organizácii sú
dov, úradov verejnej obžaloby a súdnej 
správy prípadne tohto zákona.

(2) Pôsobnosť predsedu alebo predsed
níctva hlavného súdu vo veciach súdnej 
správy, určená osobitnými predpismi, pre
chádza dňom účinnosti tohto zákona na Mi
nisterstvo pravosúdia.

(’) Predpisy o sociálno-poistnom a pra
covnom súdnictve, ako aj zákony č. 48/1931, 
č. 57/1931 Sb. z. a n. a predpisy na ich zá
klade vydané zostávajú nezmenené.

(4) Zrušujú sa právne predpisy, nakoľ
ko odporujú zákonu č. 112/1942 SI. z. alebo 
tomuto zákonu. Najmä sa zrušujú:

a) zákon č. 217/1896 r. z.,
b) najvyššie rozhodnutie zo 14. septem

bra 1852, vyhlásené ministerským naria
dením z 19. januára 1853, č. 10 r. z.,

c) zákon č. 216/1919 Sb. z. a n.,
d) zákon č. 201/1928 Sb. z. a n.,
e) vládne nariadenie č. 49/1939 SI. z., 
f) zákon č. 47/1941 SI. z., 
g) § 1 zákona č. 48/1941 SI. z.
(s) Ak v dôsledku zrušenia doterajších 

ustanovení bude potrebné prechodne upra
viť niektoré z toho vyplývajúce otázky, 
upraví ich minister pravosúdia.

Článok XIV.
Doba novej súdnej organizácie podľa 

§ 68 Ústavy určuje sa do 30. septembra 
1942.

Článok XV.
Tento zákon nadobudne účinnosť dňom 

1. júla 1942; vykoná ho minister pravo
súdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr, Tuka v. r.

Dr, Fritz v. r.
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114.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 18, júna 1942,

ktorým sa zrušuje nariadenie s mocou zá
kona o povinnom zamestnávaní pomocnic 

v domácnostiach.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
Nariadenie s mocou zákona č. 209/1940 

SI. z. sa zrušuje.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnost 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.' 

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Medrický v. r. Stano v. r.

Dr. Karvaš v. r.

115.
Zákonzo dňa 18, júna 1942

o územných zmenách obeh
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

§ 1-
. C) Vláda môže obce zriadiť, zrušiť a 

meniť ich hranice z dôvodov verejného zá
ujmu. Pred1 týmto opatrením treba zúčast
nené obce vypočuť.

(:) Právne pomery dotknuté podľa ods. 
1 upraví a prechod do nového stavu zabez
pečí dozorný úrad nad obcami (§ 13 zák. 
č. 190/1939 SI. z., prípadne § 8 vl. nár. č. 
8/1928 Sb. z. a n.) podľa záväzných smer
níc vlády. Ministerstvo vnútra môže urobiť 
opatrenie na dočasné spravovanie zúčast
nených obcí.

(“) Deň právnej účinnosti opatrenia po
dľa ods. 1 určí Ministerstvo vnútra.

. § 2.
í1) Dozorný úrad1 usporiada práva a po

vinnosti zúčastnených obcí podľa smerníc 
vydaných vládou a uspokojivé vyrovná ich 
záujmy. Jeho rozhodnutie zakladá práva a 
povinnosti zúčastnených obci.

(2) Dohody zúčastnených obcí vo ve
ciach uvedených v ods. 1 sú účinné len, ak 
ich schválil dozorný úrad.

§ 3.
Zápis zmien naistalých opatreniami ale

bo dohodami podľa tohto zákona vykoná 
sa v pozemkovej knihe a v iných verejných 
knihách na základe právoplatných rozhod
nutí dozorného úradu a na jeho požiadanie.

§ 4-
Právne úkony, výkony, listiny a po

dania, ktoré súvisia s vykonaním usta
novení tohto zákona, sú oslobodené od 
kolkov, poplatkov a dávok.

§5.
■ Proti opatreniu vlády podľa § 1 nie je 

prípustná sťažnosť na Najvyšší správny súd.

§6. : : ■
Ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 190/ 

1939 SI. z. a § 1 zákona č. 50/1941. SI. z. 
neplatia pri opatreniach podľa § 1.

• § 7.
Tento zákon vykoná minister vnútra so 

zúčastnenými ministrami.
Dr. Tiso v. r.

Dr. Sokolv. r..
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r. ■ •
aj za ministra Čatloša. .
Dr. Medrický v. r. Dr* Fntz v’ r’
Dr. Karvaš v. r. Dr. Pružinský v. r.

116.
Vládne nariadenie zo dňa 10. júna 1942. 

o úprave vývozu a dovozu.
Vláda Slovenskej republiky podľa §( 

100 zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. naria
ďuje:
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§ I-

C) Vyvážať tovar cieľom zárobkovým, 
ako aj dovážať tovar cieľom ďalšieho scu- 
dzenia môže len, kto obdrží osobitné 
oprávnenie odi Ministerstva hospodárstva.

(’) Pri udeľovaní oprávnenia podľa ods. 
1 Ministerstvo hospodárstva určí jeho1 roz
sah a podmienky; Udelené oprávnenie 
možno hockedy obmedziť alebo odňať.

§ 2.

Cieľom usmernenia vývozu a dovozu 
môže Ministerstvo hospodárstva dávať vý
vozcom a dovozcom (§ 1) príkazy a zá
kazy.

§ 3.

Opatrenia podľa §§ 1 a 2 netreba odô
vodňovať.

§ 4.

Žiadosť o udelenie oprávnenia (§ 1) 
treba podať na Ministerstve hospodárstva 
do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia. Žiadosť treba doložiť 
preukazom o oprávnení, na základe kto
rého sa činnosť vykonáva a prípadne tiež 
výťahom z firemného registra.

§ 5.

Minister hospodárstva sa splnomocňu
je, aby vyhláškou v Úradných novinách ur
čil dovozcov textilného tovaru, ktorí budú 
oprávnení dovážať tovar za účelom uvede
ným v § 1. Ustanovenia § 1 odš. 2 a §§ 2 
a 3 platia pre týchto dovozcov obdobne.

§ 6.

Doterajšie predpisy o vývoze a dovoze 
ostávajú nedotknuté.

§ 7.

(') Nezachovanie ustanovení § 1, ako 
aj príkazov a zákazov vydaných podľa § 
2 trescú — ak nejde o čín prísnejšie trest
ný — okresné (š tátne policajné) úrady ako 
priestupok zatvorením od 2 týždňov do 6 
mesiacov a peňažným trestom od Ks 
1.000.— do Ks 100.000.—. Nevymožiteľný 
peňažný trest má sa premeniť na zatvore
nie od 2 týždňov do 6 mesiacov; náhradný 
trest spolu s hlavným trestom na slobode 
nesmie presahovať 6 mesiacov.

(2) Okresné (štátne policajné) úrady sú 
povinné oznámiť Ministerstvu hospodár
stva výsledok trestného pokračovania po
dľa ods. 1.

§ 8.

Toto nariadenie — vyjmúc ustanovenie 
§ 1, ods. 1, ktoré nadobudne účinnosť za 4 
mesiace po vyhlásení — nadobúda účin
nosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
hospodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.

Stano v. r. Dr. Pružinský v. r.
Dr, Medrický v. r. Dr, Fritz v. r.

Dr. Karvaš v. r.

117.
Vládne nariadenie 

zo dna 18, júna 1942
o otváracích a zatváracích hodinách 

obchodných miestností.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 100 

zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. nariaďuje:

§ r

Obchodné miestnosti zákazníkom prí
stupné i s pisárňami a skladmi k nim nále- 
žajúcimi v živnostiach obchodných, pri pre
daji tovaru v živnostiach výrobných, pri 
predaji tovaru v konzumných spolkoch a 
vo všetkých iných zárobkových a hospo
dárskych družstvách, ako aj obchodné 
miestnosti živností, poskytujúce zákazní
kom služby alebo práce, musia byt počas 
brannej pohotovosti štátu vo všedné dni 
v čase medzi 6. hodinou rána a 9. hodinou 
večer najmenej 8 hodín otvorené a zákaz
níkom prístupné.

§ 2.

V rámci ustanovení § 1 okresný (mest
ský notársky) úrad podľa miestnych po
merov vyhláškou určí rannú otváraciu ho
dinu, poludňajšiu prestávku a zatváraciu 
hodinu pre jednotlivé živnosti alebo sku
piny živností jednotne.
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§ 3. 5 vládneho nariadenia č. 154/1933 Sb. z.

Ustanovenia vládneho nariadenia č. 
154/1933 Sb. z. a n., nakoľko neodporujú 
tomuto nariadeniu, zostávajú v platnosti.

ä n. ■
§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho
spodárstva so zúčastnenými ministrami.

§ 4. Dr. Tiso v. r.
Mach v. r.

Nezachovanie ustanovení tohto naria
denia, ako aj predpisov podľa neho vy
daných, sa tresce ako priestupok podľa §

Dr. Medrický v. r. 
Dr. Karvaš v. r.

Tlač Ahdrej v Bratislave, Ulica Rodobrany Č, 12.
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118.
Vládne nariadenie zo dňa 24. júna 1942, 

kterým sa vykonávajú niektoré ustanove
nia ústavného zákona o vysťahovaní Židov.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 43 
zákona č. 185'1939 SI. z. na vykonanie 
ústavného zákona č. 68/1942 SI. z. naria
ďuje:

§ I-

Pre posúdenie, či určitá osoba bola po
dľa § 2 ods. 1 pism. a) zákona č. 68/1942 
SI. z. najneskoršie dňa 14. marca 1939 prí
slušníkom niektorého kresťanského viero
vyznania, je výlučne rozhodné skutočné 
prijatie krstu uvedeného dňa alebo pred 
ním.

§ 2.

Príslušným ministerstvom podľa § 2 
ods. 2 zákona č. 68/1942 SI. z. je pre Židov 
v štátnej a inej verejnej službe to Minister
stvo, v rezorte ktorého bol príslušný Žid 
v služobnom pomere v deň nadobudnutia 
účinnosti ústavného zákona č. 68/1942 SI. 
z., inak — to ministerstvo, do' oboru sprá
vy ktorého patrí ten úsek verejného, tech
nického alebo hospodárskeho života, v 
ktorom má byť Žid ponechaný,

§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
vnútra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r. Stano v. r.
Pr. Pružinský V. r, a> za rún. Dr. Medrického 
Dr. Fritz v. r. Čatloš v. r.
Sivák v. r. Dr. Karvaš v. r.

119.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí 
zo dňa 16. júna 1942

o pristúpení Slovenskej republiky k Sve
tovému poštovému dohovoru a k doho

dám, uzavretým dňa 23. mája 1939 
v Buenos Aires.

Dňa 23. mája 1939 na Svetovom pošto
vom kongrese v Buenos Aires uzavrely sa 
tieto dohovory:

1. Svetový poštový dohovor so závereč
ným protokolom, vykonávacím poriadkom 
a ustanoveniami o leteckej doprave listov
ne) pošty;

2. dohoda o cenných listoch a cenných 
škatuliach so záverečným protokolom a vy
konávacím poriadkom;

3. dohoda o poštových balíkoch so zá
verečným protokolom, vykonávacím poriad
kom a ustanoveniami o leteckej doprave 
poštových balíkov;

4. dohoda o poštových poukážkach s po
riadkom dohody a poštových poukážkach a 
dodatkom o službe poštových cestovných 
bonov;

5. dohoda o poštových prevodoch s vy
konávacím poriadkom;

6. dohoda o poštových príkazoch s vy
konávacím poriadkom;

7. dohoda o predplácaní novín a časopi
sov poštou s vykonávacím poriadkom.

Vláda dňa 21. decembra 1939 sa usnie
sla, aby Slovenská republika pristúpila k 
horeuvedenému dohovoru a dohodám.

Prezident republiky dňa 6. júna 1940 
schválil usnesenie vlády a prístupnú listinu 
ten istý deň podpísal.

Cena Ks 1.—.
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Prístupná listina bola dňa 5. augusta 
1941 odovzdaná vláde Švajčiarskej konfe
derácie, ktorá ju dňa 25. augusta 1941 ozná
mila členským štátom Svetového poštového 
sväzu, takže dohovor a dohody podľa člán
ku 2 a 3 dohovoru nadobudly pre Sloven
skú republiku medzinárodnú pôsobnosf 
dňom 25. augusta 1941.

Pôvodný francúzsky text so slovenským 
prekladom dohovoru a dohôd boly uverej
nené ako samostatná čast Úradných zpráv 
Slovenskej pošty číslo 16'1940 zo dňa 19. 
júna 1940.

Dr. Tuka v. r.

120.
Nariadenie s mocou zákona zo dňa 24. júna 1942

o predĺžení zmenkoprávnych lehôt.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185 1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1.

Lehoty na uplatnenie a splnenie zmen
kových nárokov sa predlžujú do 31. de
cembra 1942 ohľadom tých zmeniek, kde 
niektorá zo zmenkoprávne zaviazaných 
osôb alebo zmenkový veriteľ dňa 5. novem
bra 1938 alebo neskoršie mali svoje bydli
sko (sídlo) na území pripojenom k Maďar
sku, alebo dňa 15. marca 1939 alebo neskor
šie — na tej čiastke bývalej Česko-Sloven
skej republiky, ktorú tvorilo územie Pro
tektorátu Čechy a Morava a Karpátska 
Ukrajina, ako i na území pripojenom k Ma
ďarsku pri určení východnej hranice Slo
venskej republiky.

§ 2.
Ustanovenie § 1 sa vzťahuje i na zmen

ky, ktoré boly domicilované a splatné u 
ústavov, ktoré majú sídlo na území Sloven
skej republiky, ak sú splnené podmienky 
uvedené v § 1.

§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnost 
dňom 1. júla 1942; vykoná ho minister pra
vosúdia so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Pružinský v. r. Sivák v. r.
Dr. Fritz v. r. Dr. Medrický v. r. 
Čatloš v. r. Stano v. r.

Dr, Karvaš v. r.

121.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 24. júna 1942 

o prechodnej úprave niektorých zmenko- 
právnych lehôt.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ I-

(*)  Lehoty na uplatnenie a splnenie 
zmenečných nárokov sa predlžujú do 31. 
decembra 1942 pri tých zmenkách, v kto
rých niektorá zo zmenečne zaviazaných 
osôb alebo zmenečný veriteľ koná činnú vo
jenskú službu za brannej pohotovosti štátu 
(v ďalšom texte „vojenská osoba v činnej 
službe").

(2) Vojenským osobám v činnej službe 
sa kladú naroveň.

a) osoby, vykonávajúce služby podľa § 
28 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 20/1940 
SI. z.,

b) osoby, vykonávajúce osobné úkony 
podľa zákona o obrane štátu,

c) osoby, vykonávajúce dobrovoľnú služ
bu zdravotnú v armáde,

d) osoby, pridelené k službe armády, na
koľko nie sú už zahrnuté pod písm. a) až c).

§ 2.

Doba predĺženia podľa § 1 nezapočíta
va sa do doby premlčacej, ani do lehoty, v 
ktorej treba nárok zo zmenky uplatňovať 
alebo učiniť opatrenie na zachovanie práv 
zo zmenky

§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom 1. júla 1942; vykoná ho minister pra
vosúdia so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Pružinský v. r. Sivák v. r.
Dr. Fritz v. r. Dr. Medrický v. r. 
Čatloš v. r. Stano v. r.

Dr. Karvaš v. r. •
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122.
Nariadenie s mocou zákona zo dňa 24. júna 1942

o podriadení Ústredného hospodárskeho 
úradu Ministerstvu hospodárstva.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1. •
(*)  Ústredný hospodársky úrad (nár. č. 

222/1940 SI. z.) sa podriaďuje Ministerstvu 
hospodárstva.

(2) Pôsobnosť predsedu vlády vo ve
ciach, týkajúcich sa Ústredného hospodár
skeho úradu (§ 1 ods. 2 a 3 nár. č. 222/1940 
SI. z. a nár. č. 235/1940 SI. z.), sa prenáša 
na ministra hospodárstva.

§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom 1. júla 1942; vykoná ho predseda vlá
dy a minister hospodárstva so zúčastnený
mi ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Sivák v. r. 
Dr. Medrický v. r. Stano v. r.

Čatloš v. r.'

123.
Vládne nariadenie 

zo dňa 24. júna 1942, 
ktorým sa čiastočne mení železničný pre

pravný poriadok.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 85 

ods. 1 a 4 zákona č. 86/1937 Sb. z. a n. na
riaďuje:

§ I-
Ustanovenia čl. 23 a 27 železničného 

prepravného poriadku (príloha vl. nár. č. 
163/1938 Sb. z. a n.) sa menia' a budú znieť 
takto:

„Čl. 23. Cestujúci bez platného cestov
ného lístka. Vstup na nástupište.

§ 1. Cestujúci, ktorý nemá platný ce
stovný lístok a ohlási to sprievodcovi iba 

po vyzvaní, aby predložil cestovný lístok, 
je povinný bez ujmy stíhania podľa trest
ných predpisov zaplatiť z nástupnej stanice 
alebo, ak sa nedá táto stanica hneď nepo
chybne zistiť, z východiskovej stanice vla
ku, až do najbližšej stanice, kde vlak za
stavuje cieľom vystupovania, dvojnásobné 
cestovné, najmenej však 30.— Ks. Tarifa 
môže určiť úľavy.

§ 2. Cestujúci, ktorý bez toho, žeby bol 
vyzvaný, ohlási sprievodcovi, že nemá plat
ný cestovný lístok, je povinný zaplatiť k ce
stovnému prirážku 5.— Ks. Ak cestujúci 
nastúpi v stanici, v ktorej sú cestujúci od
kázaní platiť cestovné vo vlaku (čl. 13 § 1), 
ako aj v iných prípadoch určených tarifou, 
neplatí prirážku.

Čl. 27. Živé zvieratá v sprievode ce
stujúcich. Zodpovednosť za ne.

§ 4. Cestujúci, ktorý vzal so sebou zvie
ra podrobené prepravnému a nemá platný 
preukaz o zaplatení prepravného (§ 3), je 
povinný,

a) ak to ohlási sprievodcovi iba po vy
zvaní, aby predložil preukaz, zaplatiť — 
bez ujmy stíhania podľa trestných predpi
sov — z nástupnej stanice alebo, ak sa ne
môže táto stanica hneď nepochybne zistiť, 
z východiskovej stanice vlaku až do najbliž
šej stanice, kde vlak cieľom vystupovania 
zastavuje, dvojnásobné dovozné, najmenej 
však 30.— Ks;

b) ak to ohlási sprievodcovi bez toho, 
žeby bol vyzvaný, — zaplatiť k tarifnému 
dovoznému prirážku 5.— Ks, celkom ale 
nie viac ako dvojnásobné dovozné; ak však 
nastúpi cestujúci v stanici, v ktorej sú ce
stujúci odkázaní, aby platili vo vlaku (čl. 
13 § 1), neplatí prirážku;

c) v prípade a) a b) musí cestujúci za
platiť tiež vedľajšie poplatky.
Tarifa môže určiť úľavu."

§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister do
pravy a verejných prác.

Dr. Tuka v. r.
Stano v. r.

Tlai Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany C. 12.
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124.
Vyhláška 

ministra vnútra zo dna 20. júna 1942
o zrušení štátneho policajného úradu 

v Nitre,

Čl. I.
Vláda Slovenskej republiky usnesením 

zo dňa 10. júna 1'942 zrušila podľa § 2 
vládneho nariadenia č. 51/1936 Sb. z. a n. 
a podľa nariadenia s mocou zákona č. 
104/1942 SI. z. štátny policajný úrad v 
Nitre dňom 30. júna 1942.

Čl. n.
Dňom 1. júla 1942 preberá pôsobnosť 

štátneho policajného úradu v Nitre okres
ný úrad v Nitre.

Mach v. r.

125.
Vyhláška 

ministra vnútra 
zo dňa 20. júna 1942

o zrušení štátneho policajného úradu 
vo Zvolene,

Čl. I.
Vláda Slovenskej republiky usnesením 

zo dňa 10. júna 1942 zrušila podľa § 2 
vládneho nariadenia č. 51/1936 Sb. z. a n. 
a podľa nariadenia 6 mocou zákona č. 
104/1942 SI. z. štátny policajný úrad vo 
Zvolene.

či. n.

Dňom 1. júla 1942 preberá pôsobnosť 
štátneho policajného úradu vo Zvolene 
okresný úrad vo Zvolene.

Mach v. r.

Cena 1.— Kis.
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Zákon o drahoLnom“pŕídavku a.o zmene niektorých ustanovení ô'úsporných opatreniach 

personálnych. ' । ~~

126.
Nariadeniepredsedu Najvyššieho úradu pre zásobovaniezo dňa 13. júla 1942

o splnomocnení obecných (obvodných) no
társkych úradov ukladal pracovnú povin
nosf počas žatvy a mlatby a o výnimkách

z nedeľného pokoja.
Podľa § 4 ústavného zákona č. 100/1942 

SI. z. so súhlasom prezidenta Republiky a 
predsedu vlády nariaďujem:

Diel prvý.
Pracovná povinnosf počas žatvy a mlatby.

§ 1.
Obecné (obvodné) notárske úrady sa 

splnomocňujú, aby cieľom zabezpečenia 
včasného vykonania prác pri žatve a mlat
be ukladaly:

a) osobám na to spôsobilým, ak sú bez 
zamestnania, alebo ak môžu bez ohrozenia 
svojho zdravia vykonať sverené práce (§ 2) 
vedľa svojho zamestnania, povinnosť na
stúpiť počas žatvy a mlatby prácu u poľno
hospodárov,

b) majiteľom koní, poťahov, hospodár
skych strojov a zariadení, potrebných na 
vykonávanie prác pri žatve a mlatbe, po
vinnosť dať tieto prostriedky i s obsluhou 
do užívania, poľnohospodárom.

§ 2.
í1) Ustanovenia v § 1 možno použiť v 

prospech poľnohospodárov, ktorí nemajú 
pracovné sily alebo prostriedky, potrebné 

na včasné prevedenie žatvy a mlatby a ne
môžu si tieto opatriť.

f) Osoby, uvedené v odseku 1, oznámia 
potrebu pridelenia pracovných prostried
kov na obecnom (obvodnom) notárskom 
úrade, v obvode ktorého treba prácu vy
konať.

§ 3.
Osoby, prikázané do práce podľa § 1, 

podliehajú úrazovému poisteniu, ak povaha 
prikázanej práce to vyžaduje, a nemocen
skému poisteniu 'len, a'k už nie sú z iného 
titulu pre prípad nemocí poistené.

§ 4.
(*)  Za užívanie prostriedkov a za práce, 

vykonané na základe príkazov podľa § 1, 
patrí náhrada, na ktorej sa dohodnú zúčast
nené strany.

{') Ak nedôjde k dohode podľa odseku 
1, rozhodne s konečnou platnosťou okresný 
úrad, v obvode ktorého sa práca vykonala.

Diel druhý.
Výnimky z nedeľného pokoja.

§ 5.
■Povoľujú sa konať aj v nedeľu a vo 

sviatok práce, ktoré sa vzhľadom na svoju 
povahu pravidelne vykonávajú len v pra
covné (všedné) dni, ak ide o:

a) poľnohospodárske práce počas žatvy 
a mlatby, počítajúc v to práce v podnikoch, 
ktoré prevažne ako hlavné suroviny spra
covávajú výrobky poľnohospodárske, najmä 
v mlynoch a cukrovaroch,

b) o prevádzku a obsluhu dopravných 
prostriedkov, najmä o nakladanie, vykla
danie a prevážanie tovaru.

Cena: 1.— Ks.
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§ 6.
Ustanovenia § 5 sa nevzťahujú, na 14. 

marec, Veľkonočnú nedeľu, Svätodušnú 
nedeľu a 25. december.

§ 7.
Nedotknuté zostávajú predpisy o trvaní 

pracovnej doby a predpisy o mzdových 
a pracovných podmienkach.

Diel tretí.
Záverečné ustanovenia.

. §8-
Neuposlúchnutie príkazov vydaných v 

rámci § 1 sa potresce ako priestupok po
dľa § 1 zákona č. 51/1942 SI. z.

§ 9.
Zrušujú sa1 vyhlášky č. 283/1941 a č., 

349/1941 Úr. nov.
§ 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dnom vyhlásenia.

Dr. Karvaš, 
predseda Najvyššieho úradu pre zásobovanie

127.
Nariadenie 

predsedu Najvyššieho úradu pre zásobovanie zo dna 14. júla 1942
o obmedzení prevádzania stavieb.

Podľa § 4 ústavného zákona č. 100/1942 
SI. z. so súhlasom prezidenta Republiky a 
predsedu vlády nariaďujem:

§ t
(*)  Zakazuje sa začať so stavbou alebo 

prestavbou akýchkoľvek budov a diel, ku 
ktorým je treba stavebné povolenie.

(2) Začatím stavby sa rozumie už kopa
nie alebo klajlenie základov.

PJ Výnimku povolí všeobecne vyhláš
kou v Úradných novinách alebo v jednotli
vých prípadoch na písomnú žiadosf Naj
vyšší úrad pre zásobovanie.

(‘J Stavebné povolenie po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia možno vydal 
len tomu, komu bude povolená výnimka 
podľa ods. 3.

§ 2.
(*)  Predseda Najvyššieho' úradu pre zá

sobovanie určí
a) všeobecne vyhláškou v Úradných no

vinách alebo
b) v jednotlivých prípadoch osobitnými 

opatreniami, v ktorých verejných stavbách 
alebo dielach, ak ich hospodársky význam 
to pripúšťa, a v ktorých oblastiach sa ne
smie počas nevyhnutnej potreby pokračo
vať.

(’) Opatreniami podľa odseku 1 pism. b) 
možno poveriť verejné úrady alebo orgány.

§ 3.
Zastavenie práce (§ 2) s udaním počtu 

uvoľnených pracovných síl oznámi podni
kateľ bez prieťahu úradu práce, v obvode 
ktorého práca bola konaná.

§ 4.
(*)  Zastavením práce (§ 2) uvoľnení za

mestnanci sú povinní hlásiť sa do 48 hodín 
od zastavenia práce na úrade práce (§ 3), 
ktorý hlásením získané údaje bez prieťahu 
oznámi Ústrednému úradu práce.

U) Ústredný úrad práce zaradí zamest
nancov v odseku 1 uvedených do práce 
s osobitným zreteľom na potreby poľnoho
spodárskeho a 'lesného hospodárstva.

(’) Zamestnancov, uvedených v odseku 
1, nemôže -nikto prijať do práce bez priká
zania úradom práce.

§ 5.
Z titulu zákazu, poťažne zastavenia 

prác podľa §§ 1 a 2 nepatrí nikomu nijaká 
náhrada škody, pri zastavení prác len, ak 
úhrn doby, na ktorý práce boly zakázané, 
nepresahuje v jednom roku dobu dvoch 
mesiacov.

§ 6.
Nezachovanie ustanovení tohto naria

denia sa trescú podľa § 5 ústavného záko
na č. 100/1942 SI. z.

§ 7.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia.
Dr. Karvaš,

predseda Najvyššieho úradu pre zásobovanie
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128.
Nariadenie 

predsedu Najvyššieho úradu 
pre zásobovanie

zo dňa 15. júla 1942
o kontrole vozidiel na hraniciach mesta 

Bratislavy.
Podľa § 4 ústavného zákona c. 100/1942 

SI. z. so súhlasom prezidenta Republiky 
a predsedu vlády nariaďujem:

§ 1.
(*)  S akýmkoľvek vozidlom, najmä mo

torovým (§ 1 zák. č. 81/1935 Sb. z. a n.), 
možno vojsť alebo opustiť územie mesta 
Bratislavy len po cestách, určených pre 
vstup do územia potravnej dane na čiare.

p) Riadi'č vozidla (ods. 1) je povinný 
pred úraidom potravnej dane na čiare, po
ťažne pred colným úradom, vozidlo zasta
ví f, podrobiť sa prehliadke, dať kontrol
ným orgánom (§ 3) žiadané vysvetlenie 
o prepravovanom tovare alebo účelu jazdy 
a vykonať pomocné práce pri prehliadke 
vozidla.

§ 2.
(*)  Z povinností, uložených v § 1, môže 

v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku 
Najvyšší úrad pre zásobovanie.

p) Výnimka, povolená podľa odseku 1, 
nedotýka sa povinnosti podrobiť sa pre
hliadke podľa zákona č. 264/1920 Sb. z. 
a n.

§ 3.
Kontrolu vozidiel podľa úprav Najvyš

šieho úradu pre zásobovanie vykonávajú: 
a) orgány, poverené výkonom hospo

dárskej kontrolnej služby,
b) orgány potravnej dane na čiare, 
c) vojenské premávkové hliadky.

§ 4.
P) Predmety, ktoré budú na vozidlách 

prepravované proti platným predpisom ale
bo zákonom o zásobovaní, ako aj predmety, 
ktoré boly nadobudnuté spáchaním nejaké
ho trestného činu proti predpisom o záso
bovaní, alebo o cenách, a taktiež predmety, 
zrejme určené k spáchaniu takéhoto trest
ného činu, treba zaistiť a odovzdať hospo
dárskej kontrolnej službe Najvyššieho úra
du pre zásobovanie.

(2) Hospodárska kontrolná služba Naj
vyššieho úradu pre zásobovanie s vecmi, 
zaistenými podľa odseku 1, naloží podľa 
§ 3 nariadenia s mocou zákona č. 275'1941 
SI. z.

§ 5.
Porušenie ustanovení §§ 1 a 2 alebo 

neuposlúchnutie výzvy k zastaveniu vozidla 
potresce sa podľa § 1 zákona č. 51 1942 
SI. z.

§ 6.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia.
Dr. Karvaš, 

predseda Najvyššieho úradu pre zásobovanie

129.
Zákon 

zo dňa 2. júla 1942
o drahotnom prídavku a o zmene niekto
rých ustanovení o úsporných opatreniach 

personálnych.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

§ 1-
[*)  Štátnym zamestnancom v činnej služ

be patrí, počínajúc dňom nadobudnutia 
účinnos ti tohto zákona, draho Iný prídavok 
v sume:

a) ženatým zamestnancom Ks 2.400 
ročne,

b) ostatným zamestnancom Ks 1.800 
ročne.
Tento prídavok sa zvyšuje na každé ne
zaopatrené diéta, na ktoré patrí výchovné 
(§ 144 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n. a ob
dobné predpisy), o Ks 400 ročne.

(2) Ovdovelých rozvedeným a rozlúče
ným zamestnancom, ktorí sa považujú v 
smysle ods. 9 za ženatých, zvyšuje sa dra- 
hotný prídavok o Ks 400 len na druhé a 
každé ďalšie nezaopatrené diéta.

(’) Vydatým štátnym zamestnankyniam 
patrí drahotný prídavok len, ak príjem 
obidvoch manželov z akéhokoľvek pra
meňa nepresahuje Ks 28.000 ročne a 
manžel drahotný prídavok nedostáva.

(4) Neplne zamestnaným, ako aj učite
ľom uvedeným v § 12 zákona č. 104/1926 
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Sb. z. a n. patrí pomerná čiastka drahot- 
ného prídavku podlá pomeru ich pracovnej 
doby k pracovnej dobe plne zamestnaných; 
tieto čiastky určí rezortný minister v do
hode s ministrom financií.

(s) Drahotný prídavok sa vypláca v šty
roch rovnakých čiastkach vopred, a to 1. 
marca, 1. júna, 1. septembra a 1. decembra, 
poťažne 28. (29.) februára, 31. mája, 31. 
augusta a 30. novembra každého roku po
dľa toho, či zamestnanec poberá svoj slu
žobný plat dopredu alebo pozadu. Zamest
nancom, ktorých služobné a platové pome
ry sú upravené v časti II. a III. vládneho 
nariadenia č. 17/1927 Sb. z. a n. sa vypláca 
drahotný prídavok alikvotnou čiastkou s ich 
služobným platom.

(“) Za júl a august 1942 patrí drahotný 
prídavok alikvotnou čiastkou. Ak by štvrť
ročná suma prídavku nebola deliteľná tro
mi, zvýši sa prídavok na najbližšiu vyššiu 
sumu v korunách, deliteľnú tromi.

(’) Pre nárok na drahotný prídavok sú 
smerodajné okolnosti, dané v deň splat
nosti.

P) Predpisy, upravujúce sníženie alebo 
zánik služobného platu, platia i pre drahot
ný prídavok. Ak tento prídavok bol zasta
vený v príslušnom štvrťroku z iného dô
vodu ako pre úmrtie zamestnancovo, má 
zamestnanec vrátiť čiastky vyplatené na 
čas od zastavenia platu do konca prísluš
ného štvrťroku (ods. 5).

P) Za ženatého podľa ods. 1 bodu a) sa 
považujú — okrem ženatých, ktorí žijú v 
spoločnej domácnosti so svojou manželkou 
— aj ovdoveli, rozvedení alebo rozlúčení 
zamestnanci, ak udržujú spoločnú domác
nosť aspoň s jedným dieťaťom, na ktoré 
patrí výchovné.

§ 2.
f1) Duchovným, na ktorých sa vzťahuje 

zákon č. 122/1926 Sb. z. a n., patrí k do
plnku kongruy drahotný prídavok v sume: 

a) ženatým, ktorí žijú v spoločnej do
mácnosti s manželkou, Ks 2.400 ročne;

b) ostatným Ks 1.800 ročne.
Tento prídavok sa zvyšuje na každé ne
zaopatrené dieťa, na ktoré patrí výchov
né (§ 10 vl. nár. č. 124/1928 Sb. z. a n.), 
o Ks 400 ročne.

p) Ustanovenia § 1 ods. 5 až 9 platia 
obdobne.

§ 3-
(') Požívateľom odpočívnych (zaopatro- 

vacích) platov a zamestnancom na dovole

nej s čakateľným patrí k výslužnému (ča- 
kateľnému, vdovskej, sirotskej penzii) dra
hotný prídavok v sume:
a) požívateľom výslužného

(čakateľného) ... Ks 1.200 ročne, 
b) požívateľom vdovskej

(sirotskej) penzie . . Ks 900 ročne. 
Tento prídavok sa zvyšuje na každé ne
zaopatrené dieťa, na ktoré patrí výchovné 
(§§ 144, 160 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n. a 
obdobné predpisy), o Ks 400 ročne.

p) Požívateľom darov a penzií z milosti 
a odpočívnych (zaopatrovacích) platov, 
povolených podľa voľnej úvahy, patrí dra
hotný prídavok Ks 600 ročne.

P) Ak má, alebo ak nadobudne niekto 
nárok na drahotný prídavok z viacerých 
titulov, vypláca sa drahotný prídavok len 
z jedného titulu, a to z toho, ku ktorému 
patri vyšší drahotný prídavok.

P) Drahotný prídavok podľa ods. 2 ne
patrí k čiastke odpočivneho (zaopatrova
cieho) platu, vyplácanej podľa § 22 vlád
neho nariadenia č. 380/1938 Sb. z. an.

p) Požívateľom odpočívnych (zaopa
trovacích) platov, u ktorých nastáva sní
ženie odpočivneho (zaopatrovacieho) platu 
podľa § 28 vládneho nariadenia č. 380/1938 
Sb. z. a n., drahotný prídavok nepatri.

P) Drahotný prídavok nepatrí požíva
teľkám štátneho odpočivneho platu, na 
ktoré sa vzťahuje § 11 zákona č. 40/1941 
SI. z., alebo ktorých manžel dostáva dra
hotný prídavok podľa tohto zákona.

p) Prídavky podľa ods. 1 sa vyplácajú 
mesačne s odpočívnymi (zaopatrovacími) 
platmi (penziou, darom z milosti).

§ 4.
P) Drahotný prídavok nepatrí štátnym 

zamestnancom v činnej službe, zamestnan
com na dovolenej s čakateľným a požíva
teľom odpočívnych platov, ktorých penzij
ná základňa, poťažne odpočivné platy, činia 
ročných Ks 54.000 alebo viac. U zamest
nancov, ktorí nemajú penzijnej základne, 
považujú sa za penzijnú základňu dve tre
tiny ich služobného platu —r okrem vý
chovného.

p) Taktiež nepatrí drahotný prídavok 
zamestnancom (duchovným), ktorí okrem 
služobného príjmu (kongruy, doplnku kon
gruy) majú ešte iný príjem presahujúci 
Ks 12.000 ročne.

P) Drahotný prídavok nepatri ani poží
vateľom odpočívnych (zaopatrovacích) pia- 
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tov, ktorí okrem odpočivnych (zaopatro
vacích) platov majú iný príjem presahujúci 
Ks 12.000 ročne, ak nenastáva u nich sot
renie odpočivnych (zaopatrovacích) platov 
podlá § 28 vládneho nariadenia č. 380/1938 
Sb. z. a n.

(*)  Za príjem podľa ods, 2 a 3 sa po
važuje dôchodok podliehajúci zásadne dani 
dôchodkovej.

(5) Okolnosť, že príjem podľa ods. 3 
presahuje Ks 12.000, treba ohlásiť u slu
žobného, a ak ide o požívateľov odpočív
nych (zaopatrovacích) platov — u likvidu
júceho úradu (orgánu).

§ 5.
Prídavky podľa §§ 1 až 3 nepodliehajú 

dani dôchodkovej, srážke z titulu penzij
ného príspevku a poistného podľa prísluš
ných predpisov o nemocenskom poistení, 
sú vyňaté z exekúcie (zo zaistenia, zasta
venia a postupu) a nepočítajú sa do hra
nice príjmov Ks 28.000.— určenej v § 2 
ods. 2 zákona č. 40/1941 SI. z., ani do slu
žobného príjmu určeného v § 3 ods. 1 uve
deného zákona.

§ 6.
Hranice príjmov, určené vládnym na

riadením č. 380/1938 Sb. z. a a., sa zvyšujú 
takto:

a) v § 22 z Ks 15.000.— u ženatých na 
Ks 21.000.—, u slobodných na Ks 18.600.—, 

b) v §§ 23, 26 a 27 z Ks 12.000.— u po
žívateľov, ktorí poberajú výslužné, na 
Ks 13.200.—, u požívateľov, ktorí poberajú 
vdovskú (sirotskú) penziu, na Ks 12.900.—,

c) v § 24 z Ks 9.000.— na Ks 9.900.— a 
d) v § 28 z Ks 24.000.— na Ks 30.000.—.

§ 7-
Ustanovenia § 11 vládneho nariadenia 

č. 380/1938 Sb. z. a n. v znení § 1 vládneho 
nariadenia č. 35/1939 Sb. z. a n. I. a § 9 
zákona č. 40/1941 SI. z. sa zrušujú.

§ 8.
C) Štátnymi zamestnancami podľa toh

to zákona sa rozumejú zamestnanci, na 
ktorých sa vzťahuje zákon č. 103/1926 Sb. 
z. a n. a predpisy vydané na základe § 210 
uvedeného zákona.

(2) Ustanovenia tohto zákona platia 
tiež:

a) pre osoby učiteľské, na ktoré sa 
vzťahuje zákon č. 104/1926 Sb. z. a n. a zá
kon č. 308/1940 SI. z.,

b) pre profesorov diecezálnych teolo
gických učilíšť (§ 211 zák. č. 103/1926 Sb. 
z. a n.),

c) pre neštátnych profesorov stredných 
a odborných škôl a učiteľských akadémii,

d) pre duchovných, ktorí poberajú od 
štátu doplnok kongruy alebo odpočivné 
(zaopatrovacie) platy podľa zákona č. 
122/1926 Sb. z. a n. a zákona č. 70/1930 Sb. 
z. a n.,

e) pre zamestnancov na individuálnu 
smluvu vo vyšších službách, ak ich služob
ný plat nie je výslovne označený ako 
mzda.

§ 9.
Tento zákon piadi a nadobúda účinnosť 

dňom 1. júla 1942; vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Sivák v. r.
Stann y, f. aj za ministra Dr. Fritza

Čatloš v. r. Dr, Karvaš v. r.

Tlač. Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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osvojení, — 139, Vyhláška ministra financií o y-a^tení ďalších hodnôt na úhradu mimoriad- 
nej dávky zo židovského majetku.

130. 
Zákon zo dňa 2. júla 1942 

o Roľníckej komore.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

§ 1.
(*)  Pre sústavnú starostlivosť o poľno

hospodárstvo zriaďuje sa Roľnícka komora 
(v ďalšom texte Komora).

(=) Sídlom Komory je Bratislava. "
(“) Komora je právnickou osobou.

§ 2.
Na plnenie úloh podľa tohto zákona 

môže Komora zriaďovať oblastné úra
dovne.

§ 3.
(') Povinnými členmi Komory sú vlast

níci, držitelia a árendátori poľnohospo
dárskej pôdy, z ktorej sa piati pozemková 
daň:

(2) Minister hospodárstva všeobecnou 
vyhláškou v Úradných novinách alebo vý
merom s prípadu na prípad môže určiť, že 
povinnými členmi Komory sú aj iné fyzic
ké alebo právnické osoby, činné v poľno
hospodárstve, najmä:

a) sväzy poľnohospodárskych družstiev 
ako aj také poľnohospodárske družstvá, 
ktorých činnosť sa vzťahuje na celé úze
mie štátu,

b) organizácie poľnohospodárstva, utvo
rené podľa osobitných právnych pred
pisov,

c) sväzy odborných poľnohospodár
skych spolkov a také poľnohospodárske 
spolky, ktorých pôsobnosť sa vzťahuje na 
celé územie štátu.

(3) Dobrovoľné členstvo v Komore 
vzniká prijatím na základe dobrovoľnej 
prihlášky.. O prijatí rozhoduje predseda.

§ 4.
Poľnohospodárstvom podľa tohto záko

na sa rozumie poľnohospodárska prvo
výroba, zahrnujúca v sebe poľné hospo
dárstvo, lúkárstvo, pastvinárstvo, ovoci
nárstvo, záhradníctvo, zeleninárstvo, vino- 
hradnictvo, chov hospodárskeho zvieractva, 
mliekárstvo, včelárstvo a hodvábnictvo.

§ 5.
(‘) Na zaistenie spolupráce medzi poľ

nohospodárstvom a poľnohospodárskym 
priemyslom minister hospodárstva pp vy
počutí Roľníckej komory a príslušnej ob
chodnej a priemyselnej komory všeobec
nou vyhláškou v Úradných novinách alebo 
s prípadu na prípad výmerom môže určiť 
povinné členstvo v Komore pre niektoré 
organizácie alebo sväzy poľnohospodár
skeho priemyslu a, pokiaľ by takýchto or
ganizácií alebo sväzov nebolo, i pre jed
notlivé podniky poľnohospodárskeho prie- 
myslu.

(:) Rovnakým spôsobom možno ustáliť 
povinnosť obchodníka alebo spoločností 
obchodného práva 'byť členom Komory, ak 
obchodujú výlučne s produktmi poľnoho
spodárskej prvovýroby.

§ 6.
Povinní členovia Komory, ktorých člen

stvo sa zakladá na všeobecnej vyhláške 

Cena Ks 2.60.
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vydanej podľa § 3 ods. 2 alebo podľa § 5, 
majú sa na Komore písomne prihlásiť do 
60 dní od uverejnenia vyhlášky v Úrad
ných novinách, po prípade od svojho ne
skoršieho vzniku.

§ 7.

Na návrh Komory môže minister vnú
tra po dohode s ministrom hospodárstva 
rozpustiť spolky na podporovanie a zve
ľaďovanie poľnohospodárstva, ak ich čin
nosť nie je v súlade s hospodárskym zá
ujmom štátu, alebo ak nie sú hospodársky 
•odôvodnené.

§ 8.
(') Úlohou Komory je najmä:
a) zveľaďovať poľnohospodársku prvo

výrobu;
b) podávať posudky a návrhy úradom 

na požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy 
vo veciach, ktoré sa týkajú záujmov poľ- 
-nohospodárstva alebo poľnohospodárskeho 
priemyslu;

c) podávať posudky vo veciach dovozu 
a vývozu poľnohospodárskych výrobkov a 
potrieb;

d) podávať posudky o cenách poľnoho- 
spodárskvch vvrobkov a o výške úplat za 
služby a úkony v poľnohospodárstve;

e) podporovať verejnú správu pri vy
konávaní úloh, ktorých cieľom je zveľade
nie a prospech poľnohospodárstva;

f) podávať posudky a návrhy na požia
danie alebo z vlastnej iniciatívy vo veciach 
poľnohospodárskeho školstva;

g) spolupôsobiť a pomáhať pri zveľaďo
vaní poľnohospodárskej výroby, napomá
hať zakladanie svojpomocných poľnoho
spodárskych družstiev, ústavov a podni
kov;

h) vydávať o svojej činnosti zprávy a 
publikácie;

i) vydávať odborné knihy;
j) usporiadať prednášky, kurzy, odbor

né výstavy a pod.;
k) vykonávať núdzové opatrenia na 

podporu roľníkov postihnutých živelnými 
pohromami;

1) napomáhať zaobstaranie spoločných 
potrieb poľnohospodárskych;

m) pomáhať pri sprostredkovaní práce 
a služieb a podávať návrhy na ochranu 
poľnohospodárskej práce;

n) podávať na žiadosť úradov a súdov 
posudky o kvalifikácii osôb, navrhnutých 

alebo žiadajúcich o funkciu odhadcu alebo 
vnúteného správcu v poľnohospodárskych 
podnikoch, alebo znalcov v odvetví poľno
hospodárskom.

(-) Na Komoru prechádza pôsobnosť 
okresných a župných úradov vo veciach 
poľnohospodárskej odbornej služby okrem 
policajného súdnictva. Podrobnosti upraví 
vláda nariadením. V týchto veciach platia 
o pokračovaní Komory primerane ustano
venia vládneho nariadenia č. 8/1928 Sb. z. 
a n. o správnom pokračovaní. Rozhodnutia 
Komory sú 'exekučnými titulmi podľa § 90 
tohto vládneho nariadenia. Tam, kde sa 
oproti rozhodnutiu podľa príslušných 
predpisov pripúšťa opravný prostriedok, 
rozhoduje o ňom Ministerstvo hospodár
stva.

(’) Komora môže v svojej pôsobnosti vy
dávať pre členov uvedených v § 3 vše
obecne záväzné predpisy a úpravy, ktoré 
treba uverejniť v Úradných novinách.

§ 9.
Členovia s výnimkou členov, ktorí pla

tia prirážku podľa § 15 ods. 3, sú povinní 
platiť členské príspevky. Výšku členského 
príspevku na návrh predsedu Komory ur
čuje minister hospodárstva; ak ide o člena 
obchodnej a priemyselnej komory, určí 
výšku členského príspevku po jej vypo
čutí.

§ 10.
(’) Na čele Komory je predseda, ktorý 

ju zastupuje navonok.
(-) Predsedu a jeho zástupcu menuje a 

odvoláva na návrh ministra hospodárstva 
prezident republiky. Ich funkčné požitky 
určuje minister hospodárstva.

(3) Predseda i jeho zástupca skladajú 
do rúk ministra hospodárstva prísahu, že 
budú verní Slovenskej republike, že budú 
zachovávať zákony a nariadenia ai svoje 
povinnosti svedomite plniť.

§ 11.
C) Predsedovi pomáha poradný sbor. 

Poradný sbor sa skladá zo zástupcu pred
sedu a najviac 12 členov, ktorých na návrh 
predsedu Komory vymenúva minister ho
spodárstva na tri roky.

(2) Členstvo v poradnom sbore je funk
cia čestná. Členovia majú nárok na náhra
du hotových výdavkov.

(’) Ministerstvo hospodárstva môže vy
slať na každé zasadnutie poradného sboru 
svojho zástupcu.
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(*)  Na zasadnutia poradného sboru mô
že predseda podľa potreby príbraf aj iných 
odborníkov.

§ 12.
(*}  Zamestnancov Komory prijíma, me

nuje a prepúšfa predseda.
(2) Zamestnanci Komory skladajú do 

rúk predsedu alebo jeho zmocnenca prísa
hu, že budú verní Slovenskej republike, že 
budú zachovávať zákony a nariadenia a 
svoje povinnosti svedomite plnif. V svojej 
úradnej činnosti požívajú právnu ochranu 
ako verejní zamestnanci.

Služobné a platové pomery ako aj 
disciplinárnu zodpovednosť zamestnancov 
Komory upravuje služobný a disciplinárny 
poriadok, ktorý vydá, predsedá po schvá
lení ministrom hospodárstva a ministrom 
financií.

(<) Penzijné nároky trvale ustanove
ných zamestnancov Komory a zaopatrova
cie platy ich príslušníkov upravuje penzij
ný poriadok, ktorý vydá predsedá po 
schválení ministrom hospodárstva a mini
strom financií. Penzijné (zaopatrovacie] 
nároky nesmú byť nižšie ustálené ako pen
zijné nároky štátnych zamestnancov (ich 
príslušníkov) zodpovedajúcej kategórie.

(r) Zamestnanci Komory penzijné po
istení sú vylúčení z penzijného poistenia 
súkromných zamestnancov vo vyšších služ
bách, ako aj z povinnosti poistenia invalid
ného a starobného.

§ 13.
Organizačný štatút Komory vydá pred

seda po schválení ministrom hospodárstva.

§ 14.
(’) Komora hospodári v rámci ročného 

rozpočtu, ktorý sostavuje predseda a schva
ľuje minister hospodárstva v dohode s mi
nistrom financií.

(2) Rozpočet sa sostavuje oddelene pre 
veci správne a odborné a pre výdavky 
osobné a vecné. Do schválenia nového 
rozpočtu Komora hospodári v rámci roz
počtu predošlého.

§ 15.
C) Výdavky na správu Komory hradí 

štát najviac do výšky Ks 5 miliónov ročne. 
Tým cieľom každoročne sa zaradí patričná 
suma do štátneho rozpočtu.

(2) Ostatné rozpočtové potreby Komory 
majú sa uhrádzaf z členských príspevkov.

(') Držitelia pôdy prispievajú na potre
by Komory osobitnou 30% prirážkou k da
ni pozemkovej. Táto prirážka u osôb uve
dených v § 3 ods. 1 nahradzuje aj členské 
príspevky. Prirážku predpisujú a vyberajú 
úrady a orgány, ktoré sú poverené pred
pisovaním a vyberaním pozemkovej dane.

(*)  Prirážky podľa ods. 3 sú sročné s 
pozemkovou daňou, platia o nich predpisy 
platné o pozemkovej dani a požívajú tie 
isté záložné a prednostné práva ako táto 
daň.

(') Finančná správa odvedie Komore 
každého mesiaca */,-  očakávaného výnosu 
z ročných prirážok. Konečné vyúčtovanie 
za uplynulý rok sostaví Komora najneskor
šie do konca mesiaca júna nasledujúceho 
roku.

§ 16.
(1) Komora podlieha dozoru Ministerstva 

hospodárstva, ktoré vykonáva odbornú, 
administratívnu, účtovnú a pokladničnú re
víziu Komory,

(“) Minister hospodárstva môže zrušiť 
opatrenia a usnesenia Komory ako aj pred
pisy a úpravy ňou podľa § 8 ods. 3 vydané, 
ak sú v rozpore s verejným záujmom.

(2) Komora vyhotoví koncom každého 
správneho roku účtovnú uzávierku príjmov 
a výdavkov a predloží ju najneskoršie do 
konca júna Ministerstvu hospodárstva.

§ 17.
f1) Komora je oslobodená:
a) od poplatkov a potvrdeniek peňaž

ných poukazov pre ňu došlých,
b) od poplatkov zo služobných smlúv 

podľa tohto zákona,
c) od poštových poplatkov za svoju ú- 

radnú korešpondenciu a
d] od poplatkového ekvivalentu z úče

lového fondového majetku.
I2 ) Úradné spisy Komory čo do kolko

vé; povinnosti majú povahu spisov verej
ných úradov.

§ 18.
Nezachovanie predpisov § 6 ako aj 

predpisov vydaných podľa § 8 ods. 3 trescú 
ako priestupok okresné (štátne policajné) 
úrady peňažným trestom do Ks 5.000. 
Nevymožiteľný peňažný trest má sa pre
meniť na zatvorenie do 15 dní
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. § 19.
í1) Disciplinárny poriadok pre členov 

Komory vydá a v Úradných novinách vy
hlási jej predseda po schválení ministrom 
hospodárstva. Disciplinárnym poriadkom 
možno určiť peňažnú pokutu do Ks 1.000.

(2) Výmery predsedu Komory o splat
ných disciplinárnych pokutách sú exekuč
nými titulmi podľa § 90 vládneho nariade
nia č. 8/1928 Sb. z. a n.

(3) Peňažné disciplinárne pokuty pripa
dajú Komore.

§ 20.
Úrady a obce sú povinné spolupôsobiť 

pri vykonávaní tohto zákona.

§ 21.
(’) Vládne nariadenie č. 305/1920 Sb. z. 

a n. sa zrušuje. Pôsobnosť Zemedelskej 
rady pre Slovensko upravená inými oso
bitnými predpismi prechádza na Komoru.

(2) Hnuteľný a nehnuteľný majetok Ze
medelskej rady pre Slovensko a spolkov 
rozpustených podľa § 7 prechádza na Ko
moru. Tento prevod nepodlieha poplatku. 
Komora ručí veriteľom do výšky prevzaté
ho majetku.

(3) Zamestnanci Zemedelskej rady pre 
Slovensko prechádzajú do osobného stavu 
zamestnancov Komory so všetkými do 
účinnosti tohto zákona nadobudnutými 
právami a nárokmi. Penzijné zaopatrenie 
týchto zamestnancov, ako aj zamestnancov 
preložených na trvalý odpočinok a zaopa
trovacie nároky ich pozostalých zabezpe
čujú sa podľa predpisov doteraz pre nich 
platných.

§ 22.
ľ) Zamestnancov štátnej poľnohospo

dárskej odbornej služby, ktorí túto vyko
návali v rámci pôsobnosti prenesenej podľa 
§ 8 ods. 2 na Komoru, môže Ministerstvo 
hospodárs‘va prideliť na výkon služby Ko
more.

(=) Zamestnancov štátnej poľnohospo
dárskej odbornej služby (ods. 1), ktorí žia
dajú o prevzatie do osobného stavu za
mestnancov Komory, je povinná táto pre
vziať, pričom sa im zachovávajú všetky do 
dňa prevzatia nadobudnuté práva a náro
ky.

§ 23.
Tento zákon nadobudne účinnosť dňom, 

ktorý urči vláda nariadením; vykoná ho 
minister hospodárstva 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.

131.
Zákon 

zo dna 2. júla 1942
o Ústredí pre národné hospodárstvo 

pri Deutsche Partei.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

§ 1.
(*)  Pri Deutsche Partei zriaďuje sa 

Ústredie pre národné hospodárstvo (Haupt
amt für Volkswirtschaft — v ďalšom texte 
„Ústredie”).

(2) Ústredie je právnickou osobou.
(3) Sídlom Ústredia je Bratislava.

§ 2.
Na čele Ústredia je vodca nemeckej ná

rodnej skupiny na Slovensku, ktorý na ve
denie vecí Ústredia vymenúva svojho stále
ho zástupcu.

§ 3.
(*)  Ústredie zastupuje všetky sociálne, 

hospodárske a kultúrne záujmy pracujúcich 
príslušníkov nemeckej národnej skupiny na 
Slovensku a ustanovuje ich zástupcov vo 
všetkých verejných a odborových ustano
vizniach.

(2) Na cieľ uvedený v ods. 1 sú všetci 
pracujúci ako aj dôchodok požívajúci prí
slušníci nemeckej národnej skupiny na 
Slovensku povinne organizovaní v Arbeits
front der Volksdeutschen (AdV).

§ 4.
AdV sa člení na sdruženia podľa povo

laní (zamestnaní).
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§ 5.

f1) Podrobnosti o organizácii a úlohách 
AdV určuje vodca nemeckej národnej sku
piny na Slovensku v organizačnom šta
túte.

P) Vodca nemeckej národnej skupiny 
na Slovensku predloží organizačný štatút 
Ministerstvu vnútra na zaregistrovanie a 
na uverejnenie v Úradných novinách.

§ 6.
(') Každý člen AdV je povinný platiť 

členské príspevky.
P) Výšku členských príspevkov určí 

vodca nemeckej národnej skupiny na Slo
vensku v organizačnom štatúte (§ 5).

(’) Členov, ktorí sú bez zamestnania, 
možno na čas nezamestnanosti oslobodiť od 
platenia členských príspevkov.

§ 7.

(’) Každý člen, ktorý nie je v služob
nom alebo v pracovnom pomere, je povin
ný sám sa prihlásiť do AdV. Práve tak je 
povinný sa odhlásiť, ak zaniknú predpo
klady, na základe ktorých jeho členstva 
vzniklo.

(’) Zamestnávatelia sú povinní osoby, 
ktoré sú u nich v služobnom alebo v pra
covnom pomere a sú podlá § 3 ods. 2 po
vinnými členmi AdV, prihlásiť a odhlásiť 
ako aj odvádzať členské príspevky podlá 
úprav Ústredia.

§ 8.
Úrady, verejnoprávne korporácie, usta

novizne a zamestnávatelia majú podávať 
na žiadosť AdV údaje, potrebné na plnenie 
jeho úloh.

§ 9.

Podania a úkony Úsitredia a AdV, ktoré 
sa zakladajú na ustanoveniach §§ 7 a 8, sú 
oslobodené od kolkov, poplatkov a dávok.

§ 10.

P) Neplnenie povinností, ktoré plynú 
z členstva v AdV, sa stíha disciplinárne po
dľa ustanovení disciplinárneho poriadku.

P) Disciplinárny poriadok pre AdV vy- 
dá vodca nemeckej národnej skupiny na 
Slovensku.

§ 11.

Zamestnávateľa, ktorý nesplní povin
nosť podľa § 7 ods. 2, potresce okresný 
(štátny policajný) úrad pre priestupok pe
ňažnou pokutou do Ks 1000.—.

§ 12.

Listiny, ktoré vydá AdV o splatných 
členských príspevkoch alebo disciplinár
nych pokutách, sú exekučné tituly podľa 
§ 90 vládneho nariadenia č. 8/1928 Sb. z. 
a n.

§ 13.

Ústredie je právnym nástupcom organi
zácie „Deutsche Gewerkschaft'‘, povolenej 
rozhodnutím Krajinského úradu v Brati
slave zo dňa 17. februára 1939 č. 33228/8- 
1939, ktorej práva, záväzky ako aj aktívny 
a pasívny majetok prechádzajú na Ústredie.

P) Nemecké organizácie (ods. 2), ktoré 
sa zriadily na základe spolkového zákona 
na zastupovanie sociálnych, hospodárskych 
a kultúrnych záujmov svojich členov, sa 
slúčia s Ústredím alebo zanikajú.

p] Nemeckou organizáciou v smysle 
óds. 1 je taká organizácia, ktorej členovia 
sú prevažne nemeckej národnosti, alebo 
ktorej cieľom je zastupovanie nemeckých 
sociálnych, hospodárskych alebo kultúrnych 
záujmov.

P) Opatrenia, ktorými sa vykonáva 
ustanovenie ods. 1, vydá v rámci plat
ných predpisov a uverejní v Úradných 
novinách minister vnútra na návrh vodcu 
nemeckej národnej skupiny na Slovensku.

P) Minister vnútra prikáže majetok 
organizácií zaniklých podľa ods. 1 Ústre
diu. Ústredie ručí za pohľadávky tretích 
osôb len do výšky prevzatého majetku.

§ 15.

Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami.

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

Dr, Tuka v. r.
Mach v. r. Sivák v. r.
Dr. Medrický v. r. *'  “ m“i5lr* Dr' Frit“
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132.
Zákon 

zo dna 2. júla 1942
o náhrade-škody spôsobenej príslušníkmi 

nemeckej brannej moci na území 
Slovenskej republiky.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ 1.
(') Nároky na náhradu škody spôsobe

nej útvarmi, jednotkami alebo príslušníkmi 
nemeckej brannej moci, ako aj osobami 
patriacimi do sväzku nemeckej brannej 
moci, ktoré sa so súhlasom vlády Sloven
skej republiky zdržujú na výsostnom úze
mí Slovenskej republiky, alebo cez toto 
územie prechádzajú, či už v službe alebo 
mimo služby, možno uplatniť len proti slo
venskému štátu.

P) Nárok na náhradu škody uvedenej 
v ods. 1 nemožno uplatňovať ani proti oso
be, ktorá škodu spôsobila, ani proti ne
meckému štátu.

§ 2.
(*)  Nárok, uvedený v § 1, možno 

uplatniť do 60 dní, počítajúc odo dňa spô
sobenia škody, prípadne, ak sa oprávnená 
osoba dozvedela o škode neskoršie, — odo 
dňa, kedy sa o nej dozvedela, a to 
ústne alebo písomne na príslušnom obec
nom (obvodnom) notárskom úrade (v 
Bratislave na Mestskom notárskom úrade). 
Ak škoda vznikla pred účinnosťou tohto 
zákona, možno tento nárok uplatniť do 60 
dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 
zákona.

p) Príslušným notárskym úradom je 
ten obecný (obvodný) notársky úrad, v ob
vode ktorého sa škoda stala, alebo obecný 
(obvodný) notársky úrad bydliska osoby 
uplatňujúcej nárok na náhradu škody,

§ 3.
f) Rozhodnutie o náhrade škody uve

denej v § 1 patrí do výlučnej pôsobnosti 
Smiešanej komisie slovensko-nemeckej s 
vylúčením práva domáhať sa nápravy pred 
slovenskými štátnymi súdmi alebo inými 
vrchnosťami.

P) Smiešaná komisia slovensko-nemec
ká (v ďalšom texte „Komisia") pozostáva 
z predsedu a zo štyroch členov. Predsedu 
vymenúva a odvoláva minister národnej 

obrany. Z členov vymenúva a odvoláva 
jedného minister pravosúdia, jedného mi
nister vnútra a dvoch zastupiteľský úrad 
Nemeckej ríše. Za predsedu a každého čle
na menujú príslušní činitelia aj jedného 
náhradníka.

(*)  Komisia má sídlo v Bratislave, ale 
môže zasadať aj mimo svojho sídla.

§ 4.
(*)  Žiadosť o náhradu škody má obsa

hovať:
a) meno, priezviska, povolanie (zamest

nanie) a bydlisko toho, kto nárok uplatňuje, 
b) čas a miesto vzniku škody,
c) podľa možnosti označenie útvaru, 

jednotky alebo osoby, ktorá škodu spôso
bila,

d) podrobné opísanie skutkového stavu 
a označenie dôkazov,

e) výpočet a výšku uplatňovanej ná
hrady.

(2) O ústnom prednesení žiadosti treba 
spísať zápisnicu, ktorá má obsahovať údaje 
podľa ods. 1 a má byť podpísaná osobou, 
ktorá nárok uplatňuje.

(’) Obecný (obvodný) notársky úrad (v 
Bratislave Mestský notársky úrad) po prí
padnom doplnení žiadosti (ods. 1 a 2) zá
pisnične vypočuje označených svedkov, 
ak sa zdržujú v jeho obvode, pripojí k 
oznámeniu svoj posudok o nároku a o 
jeho výške a predloží všetky spisy veliteľ
stvu tej divíznej oblasti, v obvode ktorej 
škoda vznikla.

(4) Veliteľstvo príslušnej divíznej oblasti 
uvedie údaje, ktoré sú jej o tejto veci zná
me a, ak je to potrebné na určenie 
skutkového stavu a výšky škody, nariadi 
doplnenie šetrenia, ktoré na jeho požiada
nie vykonajú úrady verejnej správy vnú
tornej. Takto doplnené spisy zašle predse
dovi Komisie. ■

§5 . .
(*)  Predseda Komisie svoláva jej členov 

na zasadnutie a určuje miesto a čas zasad
nutia.

p) Predseda zastupuje Komisiu navo
nok, určuje pre každé zasadnutie Komisie 
zapisovateľa, tlmočníka a z dôstojníkov 
Ministerstva národnej obrany referenta, 
ktorý vec pripraví a prednesie na zasad
nutí Komisie.

§ 6.
(*)  Rokovacia reč Komisie je slovenská.
(3) Zasadnutia Komisie sú neverejné.
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§ 7.
f] Komisia pokračuje primerane podľa 

vládneho nariadenia č. 8/1928 Sb. z. a n. 
o správnom pokračovaní.

(2) Komisia rozhoduje o veci výmerom 
na základe voľného oceňovania dôkazov 
podľa slovenských materiálnych právnych 
pravidiel. Predseda i členovia Komisie ma
jú po jednom hlase. Rozhoduje sa väčšinou 
hlasov.

(’] Výmery Komisie treba odôvodniť.
(4) Výmery Komisie sú exekučnými ti

tulmi a vymáhajú sa súdnou exekúciou.
(s) Podrobnosti o rokovaní obsahuje ro

kovací poriadok, ktorý si urči Komisia,

§ 8.
(') Výmery Komisie podpíše predseda 

a všetci členovia Komisie.
(2) Výmer sa doručí strane uplatňujúcej 

nárok na náhradu škody, Ministerstvu ná
rodnej obrany a nemeckému zastupiteľské
mu úradu.

§ 9.
j1] O zasadnutí Komisie spise sa zápis

nica, ktorej odpis sa zašle nemeckému za
stupiteľskému úradu.

p) Všetky spisy o pokračovaní podľa 
tohto zákona spravuje, kancelárske práce 
obstaráva a vecné výdavky pokračovania 
uhradzuje Ministerstvo národnej obrany.

§ 10.
Tento zákon piati a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ná
rodne; obrany 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. Sivák v. r.
Stano V. T. aj za ministra Dr. Fritza

133.
Zákon zo dňa 2. júla 1942,

ktorým sa mení zákon o zmene niektorých 
ustanovení zákonov o stavebnom ruchu.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

Čl. I.
Ustanovenia § 5 zákona č. 85/1940 SI. 

z. sa zrušujú a nahradzujú takto:

„(*)  Budovy, ktoré majú dočasné oslo
bodenie od domovej dane a prirážok, ako 
aj obecných dávok,

a) ako obyčajné stavby na 20 a 25 
rokov,

b) ako domy s malými bytmi na 30, 35, 
poťažne 50 rokov na základe zákonov o 
stavebnom ruchu, platných v čase do 31. 
decembra 1928, budú podliehať po uply
nutí prvých 15 [stavby uvedené pod pism. 
a)J, potažnc 25 oslobodených rokov [stav
by uvedené pod b)], platnej domovej dani 
činžovej, ale bez prirážok samosprávnych 
sväzkov, ak by podliehaly dani činžovej, 
keby neboly oslobodené.

(=l Z budov uvedených v ods. 1, ktoré 
by podliehaly domovej dani triednej, keby 
neboly oslobodené, bude sa platiť po uply
nutí prvých 15, poťažne 25 rokov domová 
daň triedna, ktorá nie je podkladom pre 
vyrubenie prirážok samosprávnych sväz
kov.

(’) Z budov, ktoré podliehajú podľa ods. 
1 a 2 domovej dani činžovej, poťažne do
movej dani triednej a pri ktorých 15, po
ťažne 25 ročná lehota [ods. 1) uplynula už 
pred 1. januárom 1941, platia sa dane uve
dené v ods. 1 a 2, počnúc daňovým rokom 
1942.

(') Ustanovenia ocis. 1 a 3 sa nedotýkajú 
oslobodenia od obecných dávok.

Čl. II.
Tento zákon platí počnúc daňovým ro

kom 1942; vykoná ho minister financií
Dr, Tiso v, r.

Dr, Sokol v. r. 
Dr, Tuka v. r.

Dr. Pružinský v. r.

134.
Zákon 

zo dňa 2. júla 1942
o odklade exekúcie proti vojenským 

osobám v činnej službe a ich príbuzným.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

Diel prvý.
Administratívna exekúcia proti vojenským 

osobám v činnej službe.

§ I-
(') Proti vojenským osobám v činnej 

službe za brannej pohotovosti štátu, pri
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padne vo výnimočnej činnej službe (§ 27 
zák. č. 20/1940 SI. z.), v daňovej a inej 
administratívnej exekúcii nemožno vyko
nať exekučné a zaisťovacie úkony, ktorý
mi sa im odníma držba vecí, úžitok, plat 
(služobný, odpočívny, zaopatrovací, mzda 
a pod.), alebo náhrada za osobné alebo 
osobitné úkony podľa zákona o obrane 
štátu.

(:) Vojenským osobám v činnej službe 
sú naroveň postavené:

a) osoby, vykonávajúce služby podľa § 
28 ods. 1 písm. c) a dj 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 brannej 
moci, ak nepatria k osobám uvedeným pod 
bodmi a) až c).

§ 2.
Ak sa proti osobe, uvedenej v § 1 (v 

ďalšom texte „vojenská osoba“), už vedie 
exekučné pokračovanie, exekučné a za
isťovacie úkony neprípustné podľa § 1 treba 
odložiť, a ak boly už vykonané — vyjmúc 
predaj hnuteľností a právoplatnú dražbu 
nehnuteľností — zrušiť.

§ 3.
Účinky podľa §§ 1 a 2 trvajú 30 dní 

po zániku skutočností uvedených v § 1.

’ § 4.
Čas, v ktorom nemožno vykonať exekú

ciu (§§ 1 a 3), nezapočíta sa do lehôt, kto
rých uplynutie má podľa zákona za násle
dok právnu ujmu.

§ 5.
Dane, poplatky a iné verejné dávky, 

ktoré sa staly splatnými v čase, čo trvajú 
skutočnosti uvedené v § 1, má platiť za ne
prítomnú vojenskú osobu ten, kto spravuje 
jej majetok alebo poberá dôchodok, a mož
no ich vymáhať len z výnosu tohto majet
ku alebo z dôchodku.

Diel druhý.
Exekúcia proti príbuzným vojenských 

osôb v činnej službe.
§ 6.

f1) V exekučnom pokračovaní súdnom, 
daňovom a inom administratívnom treba 

na návrh dlžníka odložiť exekučné a za
isťovacie úkony proti príbuznému vojen
skej osoby (§ 7), ak tento osvedčí, že bol 
pred vznikom skutočnosti, ktorá je dôvo
dom odkladu (§ 1), prevažne odkázaný na 
podporu alebo pracovný výkon vojenskej 
osoby a výkon exekúcie alebo zaisťova
cieho úkonu by ohrozil výživu jeho alebo 
osôb, ktoré vyživovať je povinný, prípadne 
že by mohol zapríčiniť jeho majetkový 
úpadok.

(2) Ustanovenie odš. 1 nevylučuje 
exekučné a zaisťovacie úkony, ktorými sa 
dlžníkovi neodníme ani držba veci, ani ú- 
žitok, ani plat (služobný, odpočívny, za
opatrovací, mzda a pod.).

(3) Úľavy podľa ods. 1 neprislúchajú dlž
níkovi, ak ide o pohľadávku:

a) výživného, ktoré má dlžník poskyto
vať podľa zákona, zákonnej praxe alebo 
podľa smluvy,

b) z pracovného, služobného alebo učeb
ného pomeru,

c) z pomeru nájomného alebo árendál- 
neho,

d) z verejnoprávneho poistenia,
e) na daniach, poplatkoch a iných ve

rejných dávkach, ktoré sa staly splatnými 
v čase, čo trvajú skutočnosti, ktoré by 
boly ináč dôvodom odkladu, ak sa vymá
hajú z výnosu majetku, obratu alebo dô
chodku.

§ 7.
Za príbuzného podľa § 6 sa pokladajú 

osoby, ktoré je vojenská osoba povinná vy
živovať podľa zákona alebo zákonnej pra
xe a poboční príbuzní vojenskej osoby, do 
druhého stupňa vpočítaine, ak títo žili v 
spoločnej domácnosti s vojenskou osobou 
pred vznikom skutočnosti, ktorá je dôvo
dom odkladu.

§ 8.

(‘) Návrh na odklad podľa § 6 treba po
dať v lehote 15 dní odo dňa, čo dlžník bol 
uvedomený o povolení (nariadení) úkonu, 
ktorý možno podľa § 6 ods. 1 odložiť.

(3) Návrh nemá odkladný účinok, ale 
tento možno mu priznať, ak by bol inak 
účinok návrhu zmarený. Odklad nemožno 
učiniť závislým od složenia istoty.

(’) Skutkové okolnosti, odôvodňujúce 
návrh, má dlžník osvedčiť. Prostriedky 
osvedčovacie treba uviesť už v návrhu a 
zá pokračovania možno ich doplniť.
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§ 9.
(*)  Ak rozhodnutie o povolení alebo na

riadení úkonu, ktorý sa má podlá § 6 od
ložiť, už bolo exekútorovi doručené, návrh 
na odklad treba podať v lehote 30 dní odo 
dňa účinnosti tohto zákona.

(2) Ak výkon exekučného alebo zaisťo
vacieho úkonu spadá do lehoty uvedenej 
v ods. 1, možno návrh podal orgánu, po
verenému vykonať úkon. Ak orgán zistí, že 
možnosť odkladu nie je vylúčená, má od vý
konu upustiť a. spisy na rozhodnutie o ná
vrhu predložiť.

(’l Ak v prípade uvedenom v odé. 2 prí
slušný orgán proti návrhu exekúta úspeš
ne vykoná dotyčný úkon a potom sa ná
vrhu na odklad vyhovie, treba úkon zrušiť.

§ 10.
(*)  Na návrh vymáhajúceho veriteľa po

volí súd pokračovať v exekúcii, odloženej 
podľa § 6 ods. 1, ak zanikly skutočnosti, 
pre ktoré sa odklad povolil. Návrh možno 
podať po 30. dňoch odo dňa zániku sku
točnosti, ktorá bola dôvodom odkladu. Ak 
vojenská osoba umrela, návrh možno po
dať po 30. dňoch po jej' smrti.

(2) Ustanovenie ods. 1 treba primerane 
použiť aj v exekučnom pokračovaní da
ňovom a inom administratívnom.

§ 11.
Ak sa exekučné a zaisťovacie úkony 

odložily, nezapočíta sa do lehôt, ktorých 
uplynutie má za následok podľa zákona 
právnu ujmu, čas od podania návrhu na 
odklad do dňa, kedy možno v exekúcii po
kračovať.

Diel tretí.
§ 12.

Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pra
vosúdia, minister financií a 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. aj za ministra Dr. Fritza

Čatloš v. r.

135.
Zákon 

zo dňa 2. júla 1942
o Slovenskej akadémií vied a umení

‘Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ 1.
(*)  Zriaďuje sa Slovenská akadémia vied 

a umení (Academia Scientiarum et Artium 
Slovaca) so sídlom v Bratislave.

(2) Slovenská akadémia vied a umení (v 
ďalšom texte Akadémia) je právnická 
osoba.

§ 2.
Slovenská akadémia vied a umení je 

najvyššou kultúrnou ustanovizňou; jej úlo
hou je všestranne zveľaďovať rozvoj vied 
a umení a dobudovať i sústreďovať organi
záciu slovenskej vedeckej práce a umelec
kej tvorby.

§ 3.
(*)  Akadémia sa člení na tri odbory:
I. duchovedný so sekciami:
a) teologicko-filozofickou,
b) vlastivednou,
c) právnickou;
II. prírodovedný so sekciami:
a) matematicko-prirodovednou,
b) technickou, 
c) lekárskou;
III. umelecký so sekciami:
a) literárnou,
b) hudobno-dramatickou, 
c) výtvarnou.
(2) Prípadné ďalšie rozčlenenie jednotli

vých odborov a sekcii, ako aj podrobnosti 
o vnútornej organizácii Akadémie urči or
ganizačný štatút [§ 7 ods. 1 pism. b)].

§ 4.
Úradným jazykom Akadémie je sloven

čina. Iný jazyk možno výnimočne použiť 
pri slávnostných príležitostiach, v písom
nom styku s cudzinou a pri knižných alebo 
časopiseckých vydaniach Akadémie.
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§ 5.

Protektorom Akadémie je prezident 
republiky.

§ 6.

ľ) Orgánmi Akadémie sú:

a) predsedníctvo, ktoré sá skladá 
z predsedu, dvoch podpredsedov, generál
neho tajomníka a z predsedov odborov,

b) celoakademické shromaždenie, na 
ktorom sa môžu zúčastnil všetci členovia 
Akadémie; hlasoval majú právo iba riadni 
členovia (§ 8).

(2) Členov predsedníctva volí celoaka
demické shromaždenie. Prvé predsedníctvo 
vymenuje prezident republiky ako protek
tor Akadémie.

{’) Funkčné obdobie predsedníctva je 
päťročné.

§ 7.

(') Do pôsobnosti predsedníctva Akadé
mie patrí najmä:

a) vymenoval členov Akadémie a vyslo
voval stratu členstva v medziach § 9 
ods. 2,

b) vydával organizačný štatút Akadé
mie, ktorý schvaľuje minister školstva a 
národnej osveiy,

c) sostavoval rozpočet Akadémie, kto
rý schvaluje minister školstva a národnej 
osvety v dohode s ministrom financií,

d) nadobúdal a scudzovaf nehnuteľný a 
hnuteľný majetok,

e) prijímal a prepúšťal platených za
mestnancov.

(2) Do pôsobnosti celoakademíckého 
shromaždenia patrí:

a) volil členov predsedníctva,
b) vydávať všeobecné smernice pre ve

deckú a umeleckú činnosť Akadémie.
(3) Predseda zastupuje Akadémiu na

vonok.
(*)  Podrobnosti o pôsobnosti orgánov, o 

pôsobnosti jednotlivých funkcionárov pred
sedníctva ako aj vnútorné úradovanie Aka
démie upraví organizačný štatút [ods. 1 
písm. b)].

§ 8.

(*)  Akadémia má riadnych, mimoriad
nych, zahraničných a čestných členov.

(2) Riadnym alebo mimoriadnym členom 
Akadémie môže sa stať, kto si vedeckou 

alebo umeleckou tvorbou získal vynikajú
ce zásluhy; za tie isté zásluhy možno ude
liť cudziemu štátnemu občanovi zahranič
né členstvo Akadémie. Čestné členstvo 
Akadémie udeľuje sa za výnimočné záslu-' 
hy, získané napomáhaním vedy alebo 
umenia.

ľ) Najvyšší počet členov, podrobnosti 
o podmienkach nadobúdania členstva ako 
aj práva a povinnosti členov určí organi
začný štatút.

§ 9.

(') Členov Akadémie vymenúva pred
sedníctvo; spôsob vymenovania upraví or
ganizačný štatút. Prvými riadnymi členmi 
Akadémie sú členovia prvého predsedníc
tva.

(2) Členstvo Akadémie je doživotné; jeho 
stratu môže vysloviť iba v prípade vážne
ho porušenia členských povinností, a to ak 
ide o prvých riadnych členov (ods. 1), pre
zident republiky, ak ide o ostatných čle
nov — predsedníctvo.

§ 10.

(') Výdavky Akadémie hradia sa z jej 
vlastných prostriedkov. Ak vlastné pro
striedky nestačia, treba výdavky uhradiť 
aj zo štátneho príspevku, ktorý sa prelimi- 
nuje v rozpočte Ministerstva školstva a 
národnej osvety.

("J Finančné hospodárenie Akadémie 
spravuje sa podľa smerníc, ktoré vydá Mi
nisterstvo školstva a národnej osvety po 
dohode s Najvyšším kontrolným dvorom, 
a podlieha bezprostrednému dozoru týchto 
úradov.

§ 11.
C) Dary, odkazy a venovania v pro

spech Akadémie sú oslobodené od vše
tkých verejných daní, dávok a poplatkov-

(=) Korešpondencia Akadémie v me
dziach výkonu jej pôsobnosti je oslobodená 
od poštových poplatkov. Podrobnosti určí 
minister dopravy a verejných prác.

§ 12.

Akadémia má mať potrebný počet stá
lych zamestnancov; pre ich služobné a pla
tové pomery platia obdobne predpisy plat
né pre štátnych zamestnancov. Systemizá- 
ciu služobných miest schvaľuje na návrh 
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predsedníctva Akadémie minister školstva 
a národnej osvety v dohode s ministrom 
financií.

§ 13.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister škol
stva a národnej osvety so zúčastnenými 
ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r.
Dr. Pružinský V. T. ttí za ministra Dr. Fritza

136.
Zákon 

zo dňa 2. júla 1942, 
ktorým sa mení a doplňuje zákon o daňo

vých úľavách pre investície.
Snem Slovenskej Republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

Čl. I.
(*)  Lehota určená v § 1 ods. 3 zákona 

č. 307/1940 SI. z. pre použitie investičnej 
rezervy, zriadenej zo zisku obchodného ob
dobia 1940 (1939/1940 a 1940/1941) sa pre
dlžuje do konca obchodného roku 1943 
(1943/1944).

(2) Počnúc obchodným rokom 1942 
(1942/1943) treba rezervu (ods. 1) zaúčto
val predovšetkým na úhradu mimoriad
nych odpisov z tých investícií, na ktoré bo
la určená. Inak treba ju použit na úhradu 
mimoriadnych odpisov z investícií, ktoré 
sa uskutočnia v rokoch 1942 a 1943 
(1942/1943 a 1943/1944).

Čl. II.
Výhody mimoriadnych odpisov v rozsa

hu určenom v § 2 zákona č. 307/1940 SI. z. 
sa priznávajú aj investíciám, ktoré sa usku
točnia v obchodnom roku 1943 (1942/1943 
a 1943/1944).

Čl. III.
(t) Daňovníci dane dôchodkovej, vše

obecnej a zvláštnej dane zárobkovej, ktorí 
vedú riadne knihy, môžu zriadil na larchu 

bilančné vykázaného čistého zisku obdobia 
1941 (1941/1942) nezdanenú investičnú re
zervu podlá § 1 zákona č. 307/1940 SI z. na 
úhradu mimoriadnych odpisov z tých inve
stícii, ktoré sa v smysle § 2 uvedeného zá
kona uskutočnia v obchodných obdobiach 
1942 až 1944 (1942/1943 až 1944/1945).

(2) Rezerva (ods. 1) môže činil najvyš
šie 30% bilančné vykázaného čistého zisku, 
avšak nie viac, než 50% príslušného nákla
du, ktorý má byt daňovníkom v prísluš
ných rokoch vynaložený na investície a 
možno ju zvýšil až do 40%, ak podnik do 
30. septembra 1942 zakúpi štátne ukladacie 
papiere za sumu rovnajúcu sa 10% čistého 
zisku obchodného obdobia 1941 (1941/1942).

(3) Rezervu (ods. 1) treba pojal prvý 
raz do súvahy obchodného obdobia 1942 
(1942/1943) a tam ju vykázal v samostat
nej bilančnej položke a viesť ju naďalej v 
evidencii až do upotrebenia.

(4) Rezervu (ods. 1) treba zaúčtoval v 
prvom rade na úhradu mimoriadnych odpi
sov z tých investícií, na ktoré bola určená. 
Inak treba ju použil na úhradu mimoriad
nych odpisov z investícií, ktoré sa uskutoč
nia v rokoch 1942 až 1944 (1942/1943 až 
1944/1945). Ak sa táto nezdanená investič
ná rezerva nepoužije najneskôr do konca 
obchodného obdobia 1944 (1944/1945), zda
ní sa jej nepoužitá časť na daňový rok 1942 
(1943).

Čl. IV.
(*)  Platnosť ustanovení §§ 5 a 6 záko

na č. 307/1940 SI. z. sa rozširuje i na inve
stície podľa tohto zákona.

(=) Pre stroje a1 zariadenia, ktoré neboly 
dané do prevádzky, neprislúcha výhoda mi
moriadneho odpisu podľa § 2 zákona č. 
307/1940 SI. z. a pod ľa čl. II. tohto zákona. 
Výnimku z tohto ustanovenia môže povolil 
minister financií.

Čl. V.
Tento zákon platí a nadobúda účinnost 

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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137.
Vládne nariadenie 

zo dňa 8. júla 1942,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanove

nia zákona č. 142/1941 SL z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 
zákona č. 142/1941 SL z. nariaďuje:

§ 1.
Poistenci Robotníckej sociálnej poisťov

ne, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia č. 
VH. ods. 2 veta prvá prílohy „B" k § 1 ods. 
2 zákona č. 142/1941 SI. z. podliehajú od 
1. januára 1941 poisteniu pre prípad ne
moci, invalidity a staroby podľa ustanove
nia zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. a práv
nych predpisov tento zákon pozmeňujúcich 
a doplňujúcich.

§ 2.
(*)  Príspevková doba, získaná poisten

cami uvedenými v § 1 v provizijnom poiste
ní podľa zákona č. 242/1922 Sb. z. a n. a 
právnych predpisov tento zákon meniacich 
a doplňujúcich započíta sa v triede „D“ in
validného a starobného poistenia podľa zá
kona č. 221/1924 Sb. z. a n. a právnych 
predpisov tento zákon meniacich a doplňu
júcich.

(’) Robotnícka sociálna poisťovňa pre
vedie z majetku provizijného poistenia k 1. 
januáru 1941 prevodnú čiastku na účet in
validného a starobného poistenia v triede 
„D", najviac však sumu rovnajúcu sa čiast
ke pripadajúcej dňa 1. januára 1941 pomer
ne z majetku provizijného poistenia na po
istencov uvedených v § 1. Ak by podiel 
z majetku provizijného poistenia prevyšo
val prevodnú čiastku v triede „D", vydá 
Robotnícka sociálna poisťovňa zvyšok 
štátu.

§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnú
tra a minister financií.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.

Dr. Pružinský v. r.

138. 
Zákon 

zo dňa 2. júla 1942 
o obmedzeniach Židov pri osvojení
Snem Slovenskej Republiky sa usniesol 

na tomto zákone:
§ I-

(*)  Žid (§ 1 nár. č. 198/1941 SI. z.) 
nemôže si osvojiť Nežida ani nemôže byt 
osvojený Nežidom.

(■') Osoby, uvedené v § 2 ústavného 
zákona č. 68/1942 SI. z., nemôžu si osvo
jiť Žida ani nemôžu byť osvojené Židom.

§ 2.
Smluvy o osvojení, ktoré odporujú 

ustanoveniam § 1, ak neboly der účinno
sti tohto zákona schválené (potvrdené), 
nemožno schváliť (potvrdiť).

§ 3.
Tento zákon platí a nadobúda účin

nosť dňom vyhlásenia; vykoná ho mini
ster pravosúdia.

Dr, Tiso v. r. 
Dr, Sokol v. r. 
Dr, Tuka v. r. 

Sivák v. r. 
za ministra Dr. Fritza.

139.
Vyhláška ministra financií zo dňa 13. júla 1942

o zaistení ďalších hodnôt na úhrada 
mimoriadnej dávky zo židovského 

majetku.
Na základe ustanovenie § 5 ods. 2 na

riadenia č. 199/1941 SI. z. nariaďujem:

§ 1.
(’) Na úhradu mimoriadnej dávky zo 

židovského majetku zaisťujú sa ako ďalšia 
zábezpeka vklady na vkladných a spori
teľných knižkách, vkladných listoch a po
kladničných poukážkach, ďalej žírové, še
kové a iné účty u peňažných ústavov, Po
štovú sporiteľňu v to počítajúc, ktorých 
majiteľom je Žid (§ 1 nár. č. 198/1941 SI. 
z.), nakoľko vklady a účty prevyšujú su-
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mu, zaistenú podľa § 5 ods. 1 č. 3 naria
denia č. 199/1941 SI. z. Zaistenie podľa 
uvedeného nariadenia ostáva nedotknuté.

(’) Majitelia vkladov a účtov, zaiste
ných podľa ods. 1, sú povinní prihlásit 
svoje vklady a účty cieľom vykonania za
istenia podľa ods. 1 tomu peňažnému 
ústavu, ktorý vklad1 alebo účet spravuje, 
a to do 8 d'ní po vyhlásení tejto vyhlášky.

§ 2.
Zaisteniu podľa § 1 nepodliehajú vkla

dy a účty:
a) ktorých základ pre zaistenie podľa 

§ 1 nečiní viac než 2.000 Ks, ak majiteľ 
vkladú alebo účtu vyhovel včas svojej pri
hlasovacej povinnosti podľa § 1 ods. 2;

b) ktoré majiteľ vkladu a účtu deklaro
val v smysle ustanovenia § 4 ods. 2 vy
hlášky ministra financií č. 514/1941 Ür. nov., 
v lehote v nej určenej (do 30. XI. 1941) 
ako kapitál, slúžiaci prevádzke podnikov, 
nakoľko vklad alebo účet slúži tomuto úče
lu ešte a; v čase vyhlásenia tejto vyhlášky;

c) ktorých majiteľ úplne vyrovnal jemu 
vyrubenú mimoriadnu dávku zo židovské
ho majetku;

d) ktorých majiteľ včas vyhovel prihla
sovacej povinnosti podľa § 1 ods. 2, ak 
súčasne prikázal príslušnému peňažnému 
ústavu, aby tento 50% sumy, o ktorú 
vklad alebo účet prevyšuje sumu, zaistenú 
podľa § 5 ods 1. č. 3 nariadenia č. 199'1941 
SI. z., poukázal na mimoriadnu dávku zo 
židovského majetku.

§ 3.

Pre zaistenie podľa § 1 a 2 je rozhod
ný stav vkladu alebo účtu s príslušenstvom 
ku dňu vyhlásenia tejto vyhlášky.

§ 4.

Táto vyhláška nadobúda účinnost dňom 
vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

Tlaí Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany 4. 12.
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140.
Nariadenie

predsedu Najvyššieho úradu 
pre zásobovanie

zo dňa 13. júla 1942
o dočasnom obmedzení konania verejných 

dražieb.
Podlá § 4 ústavného zákona č. 100/1942 

SI, z. so súhlasom prezidenta Republiky a 
predsedu vlády nariaďujem:

§ 1.

(*)  Veci s pevnými alebo maximálnymi 
cenami určenými podľa zákona č. 63/1942 
SI. z. alebo ústavného zákona č. 100/1942 
SI. z. treba namiesto verejnou dražbou 
odpredať z voľnej ruky.

(=) Pri predaji z voľnej ruky podľa ods. 
1 nemožno prekročiť pevné alebo maxi
málne ceny.

(’) Veci uvedené v ods. 1, na ktorých 
viazné záložné právo, treba ponúknuť ku 
kúpe predovšetkým osobám, v prospech 
ktorých sú zaťažené.

§ 2.

(‘) Verejné dražby vecí hnuteľných, kto
rých voľné nadobúdanie je alebo bude ob
medzené osobitnými predpismi, sa zaka
zujú.

(2) Výpočet vecí, uvedených v ods. 1, 

určí predseda Najvyššieho úradu pre záso
bovanie vyhláškou v Úradných novinách.

§ 3.
j1) Právoplatné zabavenie vecí v § 2 

uvedených, s označením ich druhu a akosti, 
bez prieťahu ohlási orgán k vykonávaniu 
dražby povinný Najvyššiemu úradu pre zá
sobovanie, alebo ním poverenému úradu, 
orgánu alebo hospodárskemu organizmu.

(-’) Najvyšší úrad pre zásobovanie alebo 
ním poverené úrady a orgány alebo hospo
dárske organizmy bez prieťahu určia množ
stvo, cenu a obchodníka, ktorý je povinný 
zabavené veci prevziať za určenú cenu na 
distribučné ciele a ich protihodnotu pri 
preberaní složiť do depozita.

(’) S protihodnotou vecí, prikázaných 
podľa ods. 2, treba naložiť ako s dražob
ným výťažkom.

§ 4.
Hnuteľné veci, ktoré podľa platných 

predpisov alebo podľa príkazu úradov je 
obchodník povinný rozdeľovať na spotrebi
teľov mu pridelených alebo prihlásených, 
nemožno ani s jeho súhlasom exekučne za
baviť.

§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia.

Dr. Karvaš v. r.

Cena 1-— Ks.
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141.
Zákon zo dna 8. júla 1942, 

ktorým sa mení a doplňuje zákon o dani 
z mäsa.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol1 
na tomto zákone:

Čl. I.
Ustanovenia zákona č. 262/1920 Sb. z. 

a n. o dani z mäsa sa doplňujú a menia 
takto:

a) § 1 sa doplňuje týmito odsekmi:
„(2) Dani z mäsa nepodliehajú porážky 

drobného dobytka (teliat, žriebä!, dobytka 
škopového a kozieho a dobytka bravčové
ho), ktoré konajú alebo dajú vykonať pre 
spotrebu vo svojej domácnosti a pre oso
by trvale alebo sezónne zamestnané na ich 
poľnohospodárstve chovatelia dobytka, 
ktori nevykonávajú živnosť mäsiarsku, 
údenársku alebo hostinskú, hospodária na 
poľnohospodárskej pôde a sú povinní 
z tohto dôvodu platiť daň z obratu. To isté 
platí o porážkach, ktoré konajú alebo dajú 
vykonať pre spotrebu svojej domácnosti 
osoby trvale zamestnané v poľnohospodár
stve, nakoľko chovajú drobný dobytok v 
rámci svojich služobných smlúv. Za spotre
bu v domácnosti považujú sa i takzvané 
výslužky, nakoľko sa poskytujú v rozsahu 
dosiaľ obvyklom, bez rozdielu, či ide o vý
robky z mäsa alebo o mäso v menšom 
množstve.

(’) Osoby, ktoré obrábajú poľnohospo
dársku pôdu a podliehajú z tohto dôvodu 
dani z obratu, povinné sú daň z mäsa platiť 
paušálom vo výške lO°/o z katastrálneho 
výťažku nimi obrábanej poľnohospodárskej 
pôdy (okrem lesov, vinie, močiarov, jazier 
a rybníkov), a to aj z pozemkov dočasne 
oslobodených od pozemkovej dane bez 
ohľadu na to, či porážky konajú alebo nie. 
Povinným osobám, a to bez ohľadu na to, 
či sú zdaňované paušalizovanou daňou 
z obratu u poľnohospodárov alebo pravi

delnou daňou z obratu, vyrub! sa tento 
paušál za uplynulý kalendárny rok obdob
ne podľa ustanovení vyhlášky ministra fi
nancií o paušalizovaní dane z obratu u 
poľnohospodárov, vyhlásenej na ten-ktorý 
rok O vymáhaní, opravných prostriedkoch 
a o premlčaní tohto paušälii platia prísluš
né ustanovenia vyhlášky ministra finäncií 
o paušalizovaní dane z obratu u poľnoho
spodárov.

(‘) Množstvo mäsa, ktoré sa nepoužije 
pre účely-uvedené v ods. 2, je povinný od
berateľ najneskôr do 24 hodín po prevzatí 
ohlásiť a zdaniť podľa sadzby uvedenej v 
§ 3 zákona, pričom osoby uvedené v ods. 2 
ručia za túto daň rukou spoločnou a ne
rozdielnou.‘‘

b) § 4 ods. 1 sa doplňuje touto vetou:
„Pri nutných porážkach platí sa daň 

podľa váhy, a to iba z mäsa, ktoré uznal 
ohliadač mäsa za požívateľné."

c) ustanovenia § 6 sa zrušujú a nahra
dzujú takto:

„(‘) Daň je splatná v prípadoch § 1 č. 1 
pred porážkou, v prípadoch § 1 č. 2 pri 
colnom odbavení pred vydaním do voľné
ho obehu, v prípadoch § 1 č. 3 pred po
núknutím na predaj alebo predi doprave
ním do živnostenského podniku a v prípa
de nutnej porážky do 24 hodín po pre
hliadke mäsa, vykonanej mäsoohliadačom.

(2) Najneskoršie súčasne so zaplatením 
dane má ohlásiť platiteľ dane na finanč
nom úrade ústne alebo písomne

1. meno, zamestnanie a bydlisko toho, 
kto je povinný daň platiť,

2. úkon (porážku, dovoz z cudziny, pre
daj alebo odber mäsa), z ktorého vzniká 
povinnosť daň platiť,

3. kedy a kde sa tento úkon má vyko
nať a

4. druh a množstvo dobytka alebo mäsa, 
za ktoré sa má daň z mäsa zaplatiť."

d) § 13 sa doplňuje takto:
„(4) Ustanovenia predošlých odsekov sa 

nevzťahujú na porážky uvedené v § 1 
ods. 2."

Cena Ks 1.—.
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Cl. II.
Zákon č. 199/1936 Sb. z. a n. sa zrušuje.

Cl. III.
Vláda sa zmocňuje, aby v Slovenskom 

zákonníku vyhlásila úplné znenie zákona 
č. 262/1920 Sb. z. a n. o dani z mäsa. Takto 
vyhlásené znenie stane sa autentickým, ak 
Snem Slovenskej republiky do troch mesia
cov po jeho vyhlásení nevysloví s ním ne
súhlas.

Čl. IV.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií a minister hospodárstva.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Medrický v. r. Dr. Pružinský v. r.

142.
Zákon zo dňa 5. júna 1942 

o vnútroštátnej účinnosti Smluvy medzi 
Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou 

o stíhanú
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

§ h
Smluve medzi Slovenskou republikou a 

Nemeckou ríšou o stíhaní, uzavretej v Bra
tislave dňa 20. decembra 1941, sa prizná
va vnútroštátna účinnost.

§ 2.

Zákon tento nadobúda účinnost o me
siac po dni, ktorého nastala výmena rati
fikačných listín a ostáva v platnosti do 
uplynutia troch mesiacov po dni, ktorého 
túto smluvu niektorý zo smluvných štátov 
vypovie (článok 11 Smluvy). Vykoná ho 
minister pravosúdia so zúčastnenými mi
nistrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Fritz v. r.

Tlač Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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143.
. Vládne nariadenie 
zo dňa 8. júla 1942

o určení výšky kontrolných poplatkov, vy
beraných podľa puncového zákona
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 

ods. 2 a § 26 ods, 3 zákona č. 2/1928 Sb- 
z. a n. nariaďuje:

Čl. I.
Ustanovenie § 2 ods. 1 vládneho naria

denia č. 215/1928 Sb. z. a n. sa: mení a bude 
znieť takto:

„(*)  Kontrolné poplatky podľa § 3 pun
cového zákona tak pre tovar v tuzemsku 
vyrobený, ako aj z cudziny dovezený, sa 
určujú takto: pre tovar platinový 2.000.— 
Ks, pre tovar zlatý 500.— Ks a pre tovar 
strieborný 80.— Ks za 1 kg hrubej váhy.

Čl. II.
Ustanovenie § 9 vládneho nariadenia 

č. 215/1928 Sb. z. a n. sa zrušuje a nahra
dzuje takto:

‚‚Za úradné skúšanie a označovanie 
tovaru s obsahom 250/1000 zlla‘ta sa vyberá 
kontrolný poplatok 100.— Ks za 1 kg hru
bej váhy tovaru a manipulačný poplatok 
10 halierov za každý samostatný kus, opa- 
itrený úradnou značkou".

Čl. III.
Vládne nariadenie č. 37/1934 Sb. z. a n. 

Ga zrušuje.

čl. IV.
Toto nariadenie nadobúda účinnost 

dňom 1. augusta 1942; vykoná ho minister 
dopravy a verejných prác so zúčastnenými 
ministrami.

Dr, Tuka v. r.
Mach v. r. Dr. Pružinský v r.
Dr. Fritz v. r. aj za minisUa. Stanu 

____  I

144.
Nariadenie s mocou zákona 

zo dňa 8. júla 1942 
o zrušení zákazu výplat miezd (platov) 

v sobotu.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákcria č. 185/1939 SL z. nariaďujo:

§ t
Nariadenie s mocou zákona č. 54/1941 

SI. z- sa zrušuje.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnú
tra 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 
Stano v, r. Čatloš v. r.

Cena Ks 3-20.
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145.
Zákon 

zo dňa 8. júla 1942
o zvýšení drahotnej prirážky a príplatku 

k dôchodkom vojenských poškodencov.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

§ 1.
Drahotná prirážka k základným dô

chodkom podľa § 42 zákona č. 142/1920 
Sb. z. a n. v znení zákona č. 39/1922 Sb. 
z. a n. činí:

a) u invalidov 20 až 84°/o zárobku ne
schopných, dalej u vdov (družiek), sirôt, 
predkov a súrodencov 100°/o základného 
dôchodku, pričom drahntná prirážka vy
meraná sirotám, predkom a súrodencom 
podľa § 23 ods. 1, poťažne podľa §§ 25 a 
25a uvedených zákonov spolu so základ
ným dôchodkom činí najbližšiu vyššiu me
sačnú sumu v celých korunách,

b) u invalidov 85 až 100%> zárobku ne
schopných — 7O°/o základného dôchodku.

§ 2.
Príplatok podľa § 10 zákona č. 142/1920 

Sb. z. a n. v znení zákona č. 39/1922 Sb. 
z. a n. činí 2O°/o základného dôchodku 
s výnimkou u invalidov 85°/o až 100°/« zá
robku neschopných, u ktorých tento prí
platok činí 17°/o základného dôchodku.

§ 3.

Vláda sa zmocňuje, aby podľa po
treby nariadením vydala novú úpravu dra
hotnej prirážky (§ 1) a príplatku (§ 2).

§ 4.
Zákon č. 396/1922 Sb. z. a n. sa zrušuje.

§ 5.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 

1. októbra 1942; vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Pružinský v. r.
Čatloš v. r. x

146.
Zákon 

zo dňa 8. júla 1942 
o niektorých opatreniach na ochranu 

vynálezov.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

DIEL PRVÝ.
Prechodné opatrenia na ochranu 

vynálezov.
§ 1-

Vynález? ktorý dňa 13. marca 1939 v 
bývalej Česko-Slovenskej republike poží
val patentovú ochranu, je chránený paten
tom na území Slovenskej republiky od 14. 
marca 1939 s prioritou, ktorú požíval v bý
valej Česko-Slovenskej republike v rozsahu 
ochrany tam priznanej a platnej dňa 13. 
marca 1939, ak ho majiteľ prihlási na 
ochranu v Slovenskej republike a Ürad na 
ochranu živnostenského vlastníctva (v dal- 
šom texte „Ürad") uzná patent, ’ pričom 
skúma len to, či' sú splnené predpoklady a 
náležitosti podľa tohto zákona.

§ 2.
(*)  Patentovú prihlášku, ktorá dňa 13. 

marca 1939 požívala v bývalej Česko- 
Slovenskej republike dočasnú ochranu (§ 
57 patentového zákona), Ürad vyhlási po
dľa § 57 patentového zákona s prioritou, kto
rú mala v bývalej Česko-Slovenskej repu
blike a v rozsahu dočasnej ochrany tam 
priznanej, ak ju majiteľ prihlášky pri
hlási na patentovanie v Slovenskej repu
blike.

(2) Na predmet prihlášky podľa ods. 1 
sa vzťahujú už odo dňa 14. marca 1939 
účinky § 57 ods. 6 patentového zákona.

§ 3.
Patentovú prihlášku, podanú na Pa

tentnom úrade v Prahe do dňa 13. marca 
1939, ktorá nepožívala ešte dočasnú ochra
nu v bývalej Česko-Slovenskej republike, 
prejedná Ürad s prioritou, ktorú mala v bý
valej Česko-Slovenskej republike, ak maji
teľ prihlášky ju prihlási na patentovanie v 
Slovenskej republike. Deň prihlásenia v bý
valej Česko-Slovenskej republike pokladá 
sa pritom za deň podania prihlášky v Slo
venskej republike.
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do 15-ročnej ochrannej doby patentu (§ 14 
patentového zákona).

§ 7.
(’) Za prihlášku podanú podľa tohto zá

kona treba zaplatiť poplatky a úhradu tla
čových trov podľa predpisov platných pre 
patentové prihlášky,

(z) V prípadoch uvedených v §§ 1 a 2 
treba zaplatiť aj doteraz nezaplatené roč
né poplatky, sračné po 14. marci 1939, vo 
výške určenej v § 114 patentového zákona 
a so zreteľom na- ustanovenie § 6 tohto zá
kona.

(’) Úrad oznámi prihlasovateľovi celko
vú výšku ročných poplatkov dodatočne 
sročných podľa ods. 2 a určí primeranú 
lehotu na zaplatenie. Posledný deň tejto 
lehoty nahradzuje (deň sroku patričných 
ročných poplatkov. Na ich platenie vzťa
hujú sa obdobne ustanovenia, § 114 ods. 7 
patentového zákona.

§ 8.
(*)  Pokračovania začaté podľa §§ 9, 27, 

28, 29, 30, 58, 111 a 21 ods. 5 až 7 patento
vého zákona, ‘ktoré neboly právoplatne 
ukončené pred 14. marcom 1939, treba zno
vu vykonať.

(2) Trojročná lehota, určená v §§ 21 a 
27 patentového zákona na užívanie alebo 
prevádzanie patentovaného vynálezu, sa 
počíta pri patentoch udelených podľa tohto 
zákona odo dňa uznania (udelenia) paten
tu Úradom.

§ 9. /
Minister hospodárstva sa zmocňuje, aby 

vyhláškou v Úradných novinách predĺžil 
lehotu uvedenú v § 5 ods. 1.

DIEL DRUHÝ.
Zmeny a doplnky patentového zákona.

§ 10.
Paragraf 7 ods. 1 patentového zákona 

(zákon č. 30/1897 r. z. v znení zákonov č. 
305/1919, č. 252/1922 a č. 26/1933 Sb. z. a 
n.) sa mení a znie takto:

„Kto nemá na území Slovenskej repu
bliky stálé bydlisko alebo sídlo, môže u- 
platííovat práva na základe právnych pred
pisov o ochrane vynálezov len, ak si určil 

। zmocnenca s bydliskom v Slovenskej repu
blike."

Slovenský z á

§ 4.
Majiteľ patentovej prihlášky, podanej 

na Ministerstve hospodárstva alebo na 
Úrade pred nadobudnutím účinnosti tohto 
zákona, ale po 13, marci 1939, má nárok, 
aby bola vybavená aiko prihláška podlá toh
to zákona, ak:

a) sa prihláška vzťahuje na niektorý z 
prípadov uvedených v §§ 1 až 3,

b) uplatní nárok v lehote podľa § 5 ods.
1,

c) ju doplní tak, aby vyhovovala usta
noveniam § 5 v prípade, že prihláška ešte 
neobsahuje všetky predpísané náležitosti.

§ 5.
(’) Prihlášku podľa tohto zákona treba 

podať na Úrade do 31. decembra 1942.
(!) Prihláška má obsahoval:
a) meno, priezvisko, zamestnanie a 

bydlisko prihlasovateľa a okrem toho, ak sa 
podáva zástupcom, tie isté údaje aj o stá
lom tuzemskom zástupcovi prihlasovateľa, 

b) žiadosť o uznanie (udelenie) patentu 
a priznanie priority,

c) označenie patentu, prípadne paten
tovej prihlášky, čas a číslo priority, prihlá
senia alebo vyloženia, prípadne udelenia 
patentu v bývalej Česko-Slovenskej repu
blike,

d) krátke vecné označenie vynálezu.
(’) Pre ostatné náležitosti prihlášky 

platia obdobne predpisy o patentových pri
hláškach. Okrem toho treba pripojiť:

a) k prihláškam podľa § 1 patentoví': li
stinu, patentový spis a overený výpis z re
gistra Patentného úradu v Prahe,

b) k prihláškam podľa § 2 overený od
pis vyloženej prihlášky s úradným osved
čením Patentného úradu v Prahe o priori
te, prihlásení a vyložení prihlášky,

c) k prihláškam podľa § 3 overený od
pis pôvodnej prihlášky s úradným osvedče
ním Patentného úradu v Prahe o priorite a 
podaní prihlášky.

P) Pre neúplnosť údajov, nedostatok 
náležitostí alebo príloh možno prihlášku 
zamietnuť iba po bezvýslednom uplynutí 
primeranej lehoty, danej prihlasovateľovi 
na odstránenie nedostatkov. Toto ustano
venie platí aj o žiadosti podľa § 1.

S 6.
Cas ochrany, ktorý uplynul do 14. mar

ca 1939, započíta sa v prípadoch §§ 1 a 2
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§ 11.
Do § 116 patentového zákona sa vsunu

je ďalší odsek tohto znenia :
„(4) Cudzozemský prihlasovateľ môže 

složil v prospech Úradu poplatky podľa 
právnych predpisov o ochrane vynálezov 
a úhradu za tlačové trovy aj v zahranič
nom peňažnom ústave, určenom podľa do
hody o platobnom styku medzi Slovenskou 
republikou a príslušným cudzím štátom. 
Zaplatenie pokladá sa za vykonané dňom 
pripísania platby k dobru Slovenskej ná
rodnej banky."

DIEL TRETÍ.
Záverečné ustanovenie.

§ 12.
Tento zákon vykoná minister hospodár

stva so zúčastnenými ministrami'.
Dr, Tiso v. r.

Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Medrický v. r. Stano v. r.

147.
Zákon zo dňa 8. júla 1942.

ktorým sa menia a doplňujú niektoré 
právne predpisy o proviznom poistení.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tamto zákone:

Cl. I.
Zákon č. 242/1922 vo znení zákona č. 

200/1936 Sb. z. a n. a nariadenia s mocou 
zákona č. 300/1940 SL z. sa mení a do
plňuje takto:

§ 2.
„Na dávky uvedené v § 1 je povinne po

istená každá osoba, ktorá je na území Slo
venskej republiky zamestnaná v baníctve 
(§ 131 baníckeho zákona), ak nie je podro
bená penzijnému poisteniu podľa zákona č. 
26 1929 Sb. z. a n. a právnych predpisov 
tento zákon meniacich a doplňujúcich."

§ 13.
„(*)  Provízia invalidná (starobná) sa 

skladá zo sumy základnej a zo súm zvyšo- 
vacich. I

(“) Základná suma činí Ks 600.— ročne, 
sumy zvyšovacie činia za každý príspevko
vý mesiac Ks 10.—.

P) Provízia invalidná (starobná) môže 
sa zvýšiť o polovicu, ak je provizionista 
trvale tak bezmocný, že stále potrebuje 
pomoc, ošetrenie a obsluhu inej osoby."

§ 13a.
„(') Invalidná (starobná) provízia sa 

zvyšuje za každé dieťa, ktoré by v prípade 
smrti provízionistu malo nárok na províziu 
sirotskú (§ 14a), o vychovávací príplatok, 
ktorý činí za každ'é dieťa osminu provízie 
vymeranej podľa § 13 ods. 1 a 2, najme
nej však Ks 480.— ročne za každé diéta, 
kým provizionista sa oň stará.

(2) Ak má viac osôb nárok na vychová- 
vací príplatok za to isté dieťa, patri len je
den vychovávací príplatok, a to k najvyš
šiemu dôchodku.

p) Vychovávací príplatok sa neprizná
va, ak dieťa, pre ktoré sa príplatok žiada, 
už požíva dôchodok sirotský podľa tohto 
zákona."

§ 14.
„í1) Nárok na vdovskú províziu má vdo

va poistenca, ktorý v deň smrti požíval pro
víziu alebo mal nárok na províziu.

p) Vdovská provízia činí polovicu inva
lidnej (starobnej) provízie, vyrátanej po
dľa § 13 ods. 1 a 2 na základe príspevkovej 
doby manžela započítateľnej v deň jeho 

I smrti, najmenej však Ks 840.— ročne, ne- 
i počítajúc do toho štátny príspevok podlá 

§ 18a. Ustanovenia § 15 ods. 2a 3 zostáva
jú v platnosti.

(’) Nárok na províziu nemá vdova:
a) ak bola z vlastnej alebo obojstrannej 

viny súdne rozvedená;
b) ak vstúpila do manželstva v čase, 

kedy jej manžel požíval už províziu, okrem 
prípadu, že by v deň smrti manžela uply
nuly najmenej dva roky odo dňa sobášu;

c) ák podľa rozsudku trestného súdu 
zavinila alebo spoluzaviníla smrť manže
lovu.

P) Ak sa vydá vdova znova, obdrží troj
násobnú ročnú sumu vdovskej provízie; 
tým zanikajú jej nároky plynúce z poiste
nia zomrelého manžela. Nárok treba uplat
niť do dvoch rokov po sobáši, inak zaniká.

(5) Vdovská provízia môže sa zvýšil o 
polovicu, ak je vdova trvale tak bezmocná, 
že stále potrebuje pomoc, ošetrenie a obslu
hu inej osoby.



Slovenský zákonník č, 147- 665

(') Ak manželstvo bolo rozlúčené z vi
ny poistencovej, jeho rozlúčená manželka, 
ktorá sa znovu nevydala, má nárok na 
províziu vo výške vdovského dôchodku. 
Ak rozlúčený poistenec, ktorého manžel
stvo bolo rozlúčené z jeho viny, uzavrel 
nové manželstvo, má rozlúčená manželka 
— ak sa znovu nevydala — nárok na časf 
vdovského dôchodku, ktorý by inak pri
padol celý oprávnenej vdove. Vdovský dô
chodok sa rozdelí medzi vdovu a rozlú
čenú manželku v pomere počtu rokov 
ich manželstva so zomrelým poistencom. 
Každý začatý rok manželstva sa považuje 
za dokonaný. Ak nemá vdova alebo roz
lúčená manželka nárok na dôchodok,-pri
slúcha oprávnenej z nich neskrátený dô
chodok. Tieto zásady treba obdobne po
užil aj v prípadoch, ak poistenec zanechal 
viac takto oprávnených osôb, s tým obme
dzením, že úhrnná suma pomerných častí 
vdovského dôchodku nesmie v žiadnom 
pripade prevyšovať výšku celého vdov
ského dôchodku. Inak platia o dôchodkoch 
podlá tohto odseku obdobne ustanovenia 
o vdovskom dôchodku."

§ 14 a.
„(*)  Nárok na sirotskú províziu má dieťa 

mladšie ako sedemnásť ročné v pripade 
smrti poisteného otca alebo poistenej mat
ky, ak zomrelý rodič požíval províziu, ale
bo ak mal na ňu nárok. Nemanželské dieťa 
má nárok na sirotskú províziu zakla
dajúcu sa na poistení nemanželského otca 
len, ak bolo otcovstvo súdne zistené alebo 
za života otcovho mimosúdn.e uznané.

(s) Osvojenec mladší ako sedemnásť 
ročný má nárok na sirotskú províziu po 
osvojiteľovi len, ak sa osvojenie stalo aspoň 
pol roka pred vznikom nároku osvojiteľa 
na províziu alebo pred jeho smrťou.

(’) Ak zanechal poistenec (provizioni- 
sta) osirotených vnukov alebo nevlastné 
deti mladšie ako sedemnásťročné, majú tí
to nárok na sirotskú províziu len, ak boli 
výživou prevažne odkázaní na zomrelého 
poistenca (provizionistu).

(4) Nárok na províziu sirotskú má cho
vanec mladší ako sedemnásť ročný po pe
stúnovi, ak bol u pestúna vyživovaný bez
platne aspoň pol roka pred vznikom ná
roku pestúna na províziu alebo pred jeho 
smrťou a ak bol výživou prevažne na neho 
odkázaný.

(5) Sirotská provízia činí pre jedno
stranne osirotené dieťa jednu štvrtinu a pre 
obojstranne osirotené dieťa polovicu inva

lidnej (starobnej) provízie, vyrátanej po
dľa § 13 ods. 1 a 2, najmenej Ks 420.— 
pre jednostranne osirotené dieťa a Ks 
840.— pre obojstranne osirotené dieťa, 
nepočítajúc do toho príspevok podľa § 18a.

(°) Ak je tu nárok na niekoľko provízii 
sirotských podľa tohto zákona, prislúcha 
vždy len jedna z nich, a to najvyššia.

(’) Po dokončení 17. roku najviac do 
24. roku možno vyplácať sirotský dôcho
dok:

a) ak dieťa pre duševnú alebo telesnú 
vadu je nespôsobilé na zárobok,

b) ak dieťa nemôže sa samo vyživovať 
v dôsledku vedeckej alebo odbornej prí
pravy pre svoje budúce povolanie,

(") Sirotská provízia obojstranne osiro- 
tenej siroty, ktorá má viac ako 14 rokov, 
môže sa zvýšiť o polovicu, ak je dieťa trva
le tak bezmocné, že stále potrebuje pomoc, 
ošetrenie a obsluhu inej osoby."

§ 15.
„(*)  Ak osoba, ktorá má nárok na inva

lidnú províziu, požíva invalidný dôchodok 
podľa právnych predpisov o verejnopráv
nom úrazovom poistení (zaopatrení), alebo 
ak nadobudne taký dôchodokj kráti sa pro
vízia (bez zvýšenia podľa § 13 ods. 3 a § 
13a) a štátny príspevok (§ 18a) potiaľ, po
kiaľ úhrn provízie, štátneho príspevku a 
úrazového dôchodku prevyšuje tri štvrtiny 
priemerného zárobku, dosiahnutého v pre
došlom roku v tej kategórii robotníkov, ku 
ktorej provizionista svojím povolaním pa
tril.

(:) Ak osoba, ktorá má nárok na vdov
skú províziu, požíva dôchodok vdovský po
dľa právnych predpisov o verejnoprávnom 
úrazovom poistení (zaopatrení), vypláca sa 
len suma, o ktorú vdovská provízia so štát
nym príspevkom prevyšuje dôchodok, ply
núci z úrazového poistenia (zaopatrenia). 
Suma podľa § 14 ods. 5 sa však už nesni- 
žuje.

(’) Provízia invalidná a vdovská a štát
ny príspevok sa nekráti, ak úrazový dô
chodok neprevyšuje ročne Ks 600.—. Pro
vízia invalidná, vdovská a štátny príspevok 
snižujii sa najviac o sumu, o ktorú úrazový 
dôchodok prevyšuje Ks 600.— ročne.

(*)  Provízia a štátny príspevok sa sni
žujú o sumy, ktoré sú v rovnakom pomere 
ako provízia a štátny príspevok."

§ 16a.
„(') Nárok na výbavné má poistenka, ak 

sa sosobáši po dokonaní čakacej doby (S 
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18); nárok treba uplatniť do dvoch rokov 
po sobáši, inak zaniká.

(’) Výbavné sa určí podľa pracovného 
zárobku, ktorý mala poistenka prihlásený v 
deň sobášu alebo naposledy pred týmto 
dňom a činí:

Pri dennom zárobku:
do 10.— Ks 500.— Ks 

od 10.— do 20.— Ks 550.— Ks 
od 20.— do 30.— Ks 600.— Ks 
od 30.— do 40.— Ks 650.— Ks 
od 40.— do 50.— Ks 700.— Ks 
od 50.— Ks vyššie 750.— Ks.

(’) Ak sa vydá poistenka-vdova, ktorej 
sa už raz vyplatilo výbavné podľa tohto 
zákona alebo podľa zákona č. 221/1924 Sb. 
z. a n. a právnych predpisov tento zákon 
meniacich a doplňujúcich (v ďalšom texte 
„zákon o invalidnom poistení"), má nárok 
opäť na výbavné len vtedy, ak bola pred 
týmto novým sobášom dohromady aspoň 
za päť rokov znovu povinne poistená po
dľa tohto zákona alebo podľa zákona o in
validnom poistení. Inak pri opätovnom so
báši niet nároku na výbavné, ak ono už 
raz bolo vyplatené.“

§ 17a.
„(*)  Ak umrie poistenec skorej ako 

uplynula čakacia doba (§ 18), majú jeho po
zostalí nárok na odbytné podľa pracov
ného zárobku, ktorý poistenec mal prihlá
sený v deň smrti alebo naposledy pred 
týmto dňom. Odbytné je:

Pri dennom zárobku:
do 10.— Ks 600.— Ks 

od 10.— do 20.— Ks 700.— Ks 
od 20.— do 30.— Ks 800.— Ks 
od 30.— do 40.— Ks 900.— Ks 
od 40.— do 50.— Ks 1.000.— Ks 
od 50.— Ks vyššie 1.100.— Ks.

(’) Ak umrie poistenec po uplynutí ča
kacej doby alebo ak umrie provizionista 
požívajúci invalidnú (starobnú) províziu a 
ak niet nároku na výplatu vdovskej proví
zie, majú pozostalí nárok na odbytné vo 
výške ročnej invalidnej (starobnej) provízie 
umrelého, vyrátanej podľa § 13 ods. 1 a 2 
na základe príspevkovej doby započítateľ
nej v deň jeho smrtí.

(’) Pozostalými podľa ods. 2 rozumejú 
■a manžel ak nie sú tu okolnosti uvedené 
v§ 14 ods. 3, deti (S 14a) do veku 17 rokov, 
rodičia a starí rodičia umretého. Man
žel má prednosť pred deťmi, ak sa o ne 
stará, detí pred rodičmi a títo pred starými 
rodičmi. Rodičia ako aj starí rodičia majú 

nárok len, ak boli výživou prevažne od
kázaní na poistenca. Deťom, ktoré sú star
šie ako sedemnásť ročné, a súrodencom 
možno v ohľaduhodných prípadoch pri
znať odbytné, ak boli výživou prevažne 
odkázaní na poistenca.

(4) Nárok na odbytné treba uplatnit do 
dvoch rokov od smrti poistenca, inak za
niká."

§ 18.
,,(’) Nárok na províziu je viazaný na 

dokonanie čakacej doby. Čakacia doba 
činí tridsaťpäť príspevkových mesiacov. 
Ak nezíska! člen do ‘konca1 kalendárneho 
roku, v ktorom dovŕšil štyridšiatypiaty 
rok, týchto tridsaťpäť príspevkových me
siacov, činí čakacia doba päťdesiatosem 
príspevkových mesiacov.

(=) Ak nastane neschopnosť k povolaniu 
alebo smrť pred dokonaním čakacej doby v 
dôsledku podnikového úrazu, utrpeného v 
zamestnaní povinne poistenom podľa tohto 
zákona a odškodneného nositeľkou verej
noprávneho úrazového poistenia, pova
žuje sa čakacia doba za dokonanú.“

§ 18a.
„(') Štát poskytuje k zákonnému pro- 

viznému dôchodku príspevok, ktorý činí 
ročne u provízie invalidnej (starobnej) Ks 
600.—, vdovskej Ks 360.—, sirolskej u jed
nostranne osiroteného dieťaťa Ks 180.—• a 
sirotskej u obojstranne osiroteného die
ťaťa Ks 360.—.

(*)  Štátny príspevok sa neposkytuje 
provizionistovi, ktorého príjem, nepočítajúc 
v to dôchodky podľa zákonov sociálne po
isťovacích, presahoval v uplynulom daňo
vom roku sumu, oslobodenú od dane dô
chodkovej.

(’■) Ak má provizionista právny nárok 
aj na požitky podľa zákona o vojnových 
poškodencoch alebo na iné požitky od
počivné a zaopatrovacie z pokladníc ve
rejnoprávnych, vypláca sa štátny príspe
vok len pokiaľ prevyšuje tieto požitky.

(4) Cudzí štátni príslušníci majú nárok 
na štátny príspevok len, ak je v ich vlasti 
tiež invalidné a starobné poistenie a ak je 
tam aj občanom Slovenskej republiky po
skytovaný štátny príspevok k ich dôchod
kom.

(•) Štátny príspevok vypláca nositeľ 
provizného poistenia zároveň s príslušnou 
províziou v rovnakých mesačných sumách.“
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§ 19.

„(*)  Ak invalidná provízia, štátny prí
spevok, suma úrazového dôchodku, o ktorú 
tento prevyšuje Ks 600.— ročne, a zárobok 
provizionistov dohromady prevyšujú tri 
štvrtiny priemerného zárobku, dosiahnu
tého v predošlom roku v tej kategórii ro
botníkov, ku ktorej proviizionista svojím 
povolaním patril, snižuje sa invalidná pro
vízia a štátny príspevok o prevyšujúcu su
mu.

(2) Invalidná provízia a štátny príspe
vok sa snižujú o sumy, ktoré sú v rovnakom 
pomere ako provízia a štátny príspevok."

§ 23b.

„(’) Poistenec, ktorý získal čakaciu dobu 
(§ 18), má právo dobrovoľne pokračovať v 
proviznom poistení platením mesačného 
poistného Ks 40.— a mesačného sanačného 
príspevku Ks 10.— namiesto sanačného 
príspevku členského (§ 82b).

(s) Právo podlá ods. 1 zaniká, ak ho po
istenec neuplatnil pred uplynutím ochran
nej lehoty (§ 23) písomnou prihláškou u no- 
sitela provizného poistenia, u ktorého bol 
naposledy povinne poistený.

(’) Poistné st» sanačným príspevkom tre
ba platiť odo dňa, kedy prihláška došla no
siteľovi provizného poistenia. Prvé poist
né so sanačným príspevkom treba zaplatiť 
do 15 dni odo dňa, kedy nositeľ provizné
ho poistenia oznámi poistencovi ich výšku; 
ďalšie poistné so sanačným príspevkom tre
ba platiť mesačne vopred.

(4) Zvyšovacia suma činí Ks 8.— za kaž
dý príspevkový mesiac získaný dobrovoľ
ným pokračovaním v poistení.

(5) Dobrovoľné pokračovanie v poistení 
zaniká, ak:

a) poistenec ohlási, že sa zrieka ďalšie
ho pokračovania v poistení,

b) poistenec nezaplatil poistné so sanač
ným príspevkom do 6 mesiacov odo dňa 
splatnosti,

c) vznikla povinnosť k prevodu • (čl. II. 
zák. č. 200/1936 Sb. z. a n.).

(°) Po zániku dobrovoľného pokračova
nia v poistení zostávajú nároky z poistenia 
zachované do 12 mesiaoov, d'o ktorého 
času sa nepočíta čas odo dňa priznania 
až do dňa odňatia invalidnej (starobnej) 
provízie. Dobrovoľným pokračovaním v po
istení nemôže byť skrátená ochranná leho
ta, plynúca z povinného poistenia.

(’) Po uplynutí 24 mesiacov odo dňa vy

stúpenia z povinného poistenia vzniká ná
rok na invalidnú (starobnú) províziu len, 
ak sú splnené podmienky pre vznik ná
roku na dôchodok invalidný (starobný) po
dľa §§ 109 a 112 zákona o invalidnom po
istení."

§ 82.

„Poistné činí za každého člena Ks 80.— 
za príspevkový mesiac. Prechodná podni
kateľská prirážka k poisteniu čini za kaž
dého člena Ks 24.— mesačne."

§ 82d.

„(*)  Z uhlia v tuzemsku dolovaného ale
bo z cudziny dovážaného vyberá sa sanač
ná davka v prospech nositeľa provizného 
poistenia, ktorú možno osobitne účtovať.

(-) Uhlím podľa tohto zákona rozumie 
sa uhlie, podliehajúce dani z uhlia podľa 
zákona č. 1/1924 v znení zákona č. 116/ 
1926 Sb. z. a n.

(3) Sanačná dávka činí bez ohľadu na 
pôvod uhlia za každý metrický cent hne
dého uhlia a hnedouhoľného briketu 15 h, 
kamenného uhlia, kamenouholnébo briketu 
a buletu 25 h, — a koksu 30 h.

(■*)  Sanačnú dávku je povinný platiť pri 
uhlí v tuzemsku dolovanom banský podni
kateľ, pri uhli dovážanom z cudziny ten, 
kto uhlie dováža.

(5) O vzniku platobnej povinnosti a 
splatnosti tejto sanačnej dávky pri uhlí v 
tuzemsku dolovanom platia obdobne pred
pisy zákona č. 1/1924 v znení zákona 
č. 116/1926 Sb. z. a n. Pri uhlí dováža
nom z cudziny vzniká platobná povin
nosť pri jeho colnom prejednaní do voľného 
obehu. Dávka je splatná najneskoršie do 30 
dni po colnom prejednaní.

(“) Uhlie, z ktorého sa neodvádza uhoľ
ná (náhradná) daň z uhlia podľa § 7 (§ 9) 
zákona č. 1/1924 v znení zákona č. 116/ 
1926 Sb. z. a n., nepodlieha sanačnej 
dávke.

(7) Ako sa množstvo a druh uhlia ohla
suje a sanačná dávka platí, urči vládne na
riadenie.

(') Pre sanačnú dávku platia obdobne 
ustanovenia § 79. Sťažnosť treba podať na 
Ministerstvo vnútra.

(•) Sanačná dávka nezapočítava sa do 
základu pre vymeranie dane z obratu, dane 
dôchodkovej a všeobecnej i zvláštnej dane 
zárobkovej.

(,0) Ministerstvo vnútra môže so súhla
som Ministerstva financií a po vypočutí no
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siteľa provizného poistenia snížiť až o 
jednu polovicu sanačnú dávku z domácej 
hnedouhoľnej bridlice (hnedého odpadové
ho uhlia prerastlého), spotrebovaného v 
elektrických všeužitočných podnikoch alebo 
v podnikoch všeobecne prospešných. Pri 
rovnakých podmienkach možno snížiť až 
o tri štvrtiny sanačnú dávku z lignitu."

§ 82e.
„(*)  Štát prispieva po desať rokov odo 

dňa účinnosti tohto zákona sumou Ks 
6,700.000 ročne. Príspevok treba odvádzať 
nositeľovi provizného poistenia v rovna
kých vopred splatných mesačných sumách. 
Z príspevku treba uhradiť najprv štátny 
príspevok k províziám podľa § 18a.

(2) Štát poskytuje Robotníckej sociál
nej poisťovni osobitný ročný príspevok 
v sume Ks 5,800.000.”

§ 97.
„Ijrazové poistenie baníkov sa prevá

dza podľa právnych predpisov zákonného 
článku XIX/1907 a právnych predpisov 
tento zákon meniacich a doplňujúcich.”

Čl. II.
Ustanovenia prechodné a záverečné.

(') Dôchodky z provizného poistenia, 
ktoré boly alebo budú priznané na základe 
poistných prípadov, vzniklých do účinnosti 
tohto zákona, zvýšia sa od 1. júla 1942, 
a ta:

a) provízie invalidné, starobné a vdov
ské o príplatok vo výške 4O°/o, v to počíta
júc štátny príspevok podľa § 18a, vychová
vací príplatok podľa § 13a a zvýšenie pre 
bezmocnosť podľa § 13 ods. 3, pričom tre
ba dbať na ustanovenie § 14 ods. 2 v znení 
čl. I. tohto zákona;

b) provízie sirotské o príplatok vo vý
ške 8O°/o, do toho počítajúc štátny príspe
vok podľa § 18a, pričom treba dbať na 
ustanovenie § 14a ods. 5 v znení čl. I. tohto 
zákona;

c) vychovávací príplatok podľa § 13a 
na každé dieťa o osobitný prídavok vo vý
ške Ks 200.— ročne.

P) Ak provizionistovi podľa ods. 1 písm. 
a) vznikne nárok na vychovávací príplatok 
podľa § 13a za účinnosti tohto zákona, vy
meria sa tento jednou desatinou zo zvýše- 

. ného dôchodku bez štátneho príspevku po- 
: dľa § 18a a- zvyšuje sa mu o osobitný prí

davok vo výške Ks 200.—.
(’) Pri určení najnižšej výmery proví

zie podľa ods. 1 ustanovenia §§ 15 a 19 
ostávajú nedotknuté.

(4 ) Ak osobe, ktorá požívala províziu 
zvýšenú podľa ods. 1, znovu vznikne nárok 

I na províziu, nesmie byť novovymeraná pro- 
I vízia nižšia ako tá, ktorú prv požívala.

Čl. III.
(’) Ustanovenia čl. I. sa vzťahujú len 

na poistné prípady vzniklé po účinnosti 
tohto zákona.

(2 ) Ustanovenia §§ 10, 59, 66 až 73, 98 
a 99 zákona č. 242/1922 v znení zákona č. 
200/1936 Sb. z. a n. sa zrušujú.

Čl. IV.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 

1. júla 1942; vykoná ho minister vnútra 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.

148.
Zákon zo dňa 8. júla 1942

o odpočívnych a zaopatrovacích platoch 
štátnych baníkov.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

SI. ,
(*)  Osoby, zamestnané v banskom ale

bo v hutníckom závode, ktorý je v pre
vádzke štátu, sú vyňaté z verejnoprávneho 
provizného poistenia podľa § 1 bodu 2 
zákona č. 242/1922 Sb. z. a n. a právnych 
predpisov tento zákon meniacich a do
plňujúcich.

(2) Štát prevezme plnenie provízií, kto
ré boly alebo budú priznané na základe 
zamestnania v banskom alebo hutníckom 
závode, ktorý v deň nadobudnutia účin
nosti tohto zákona je v prevádzke štátu.
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{*)  Do štátneho zaopatrenia prechádza
jú za podmienok uvedených v ods. 1 aj 
robotníci a dôchodci závodov, podliehajú
cich banskému zákonu a prevzatých do 
štátnej prevádzky po nadobudnutí účinno
sti 'tohto zákona.

§ 2.

Robotnícka sociálna poisťovňa z majet
ku provizného poistenia odovzdá štátu 
pomernú časť, pripadajúcu na poistencov 
a provizionistov, uvedených v § 1, okrem 
toho každoročne do konca mesiaca apríla 
odvedie rovnako vypočítaný podiel sanač
nej dávky z uhlia podlá § 82 d) zákona č. 
242/1922 Sb. z. a n. a právnych predpisov 
tento zákon meniacich a doplňujúcich, a to 
vždy za uplynulý rok.

§ 3.
(*)  Štátne zaopatrenie osôb uvedených 

v § 1 upraví vláda nariadením, v ktorom 
sa upravia aj opravné prostriedky.

(a) Vládnym nariadením treba upraviť 
štátne zaopatrenie osôb uvedených v § 1 
tak, aby výška nárokov bola aspoň rovno
cenná nárokom, ktoré sú určené podľa zá
kona č. 242/1922 Sb. z. a n. a právnych 
predpisov tento zákon meniacich a dopl
ňujúcich.

§ 4.
Osobám, ktoré požívajú dôchodky po

dľa tohto zákona, zachováva sa nárok na 
dobrovoľné poistenie nemocenské u Ro
botníckej sociálnej poisťovne v smysle §§ 
5 až 9 zákona č. 242/1922 Sb. z. a n. a práv
nych predpisov tento zákon meniacich a 
doplňujúcich.

§ 5.

(*)  Všetci nositelia sociálneho poistenia 
sú povinní spolupôsobiť pri vykonávaní 
tohto zákona. Nositelia sociálneho poiste
nia ako aj úrady, verejné inštitúcie a kor
porácie sú povinné dávať bezplatne vše
tky potrebné oznámenia.

(’) Na žiadosť štátnych banských a hut
níckych závodov môže byť nositeľom po
istenia po ich vypočutí uložené, aby za ná
hradu prevádzali niektoré z úkonov sú
visiacich s výkonávaním tohto zákona.

§ 6.

Všetky úkony a listiny, ktoré sú po
trebné na založenie a usporiadanie práv
nych pomerov podľa tohto zákona medzi 
štátnymi banskými a hutníckymi závodmi 
s jednej strany a robotníkmi a dôchodcami 
so strany druhej sú oslobodené od dávok, 
poplatkov a kolkov.

§ 7.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 
1. júla 1942; vykoná ho minister dopravy 
a verejných prác so zúčastnenými ministra- 
mi.

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.

149.
Zákon zo dna 8. júla 1942

o obnovení účinnosti §§ 2 a 11 vL nár, č. 
51/1936 Sb. z. a n.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ I-
Účinnosť ustanovení §§ 2 a 11 vl. nár. 

č. 51/1936 Sb. z. a n. sa obnovuje odo dňa 
1. apríla 1939.

§ 2.

Nariadenie s mocou zákona č. 104/1942 
SI. z. sa zrušuje.

§ 3.
Tento zákon vykoná minister vnútra so 

zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Medrický v. r. Stano v. r.
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150.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí 
zo dňa 14. júla 1942 

o Slovensko—nemeckej smluve o stíhaní.
Splnomocnení zástupcovia Slovenskej republiky a Nemeckej ríše podpísali dňa 

20. decembra 1941 v Bratislave smluvu o stíhaní.
Vláda schválila túto smluvu dňa 21. januára 1942 a prezident republiky pod

písal dňa 9. marca 1942 ratifikačnú pôvodinu. Ratifikačné pôvodiny sa vymenily 
v Berlíne dňa 13. júla 1942. Podľa článku 11 smluvy nadobudne táto účinnosť dňom 
14. augusta 1942.

Smluva sa uverejňuje v slovenskom a nemeckom pôvodnom znení.

Dr, Tuka v. r.

Smluva
medzi Slovenskou republikou 

a Nemeckou ríšou 
o stíhaní.

Slovenská republika a Nemecká ríša sa 
dohodly upravif smluvou stíhanie previnil
cov cez štátne hranice.

Pre tento účel za svojich splnomocnen
cov vymenovali:

Prezident Slovenskej 
republiky:

legačného radcu Ministerstva zahraničných veci
pána Dr. Dezidera Rakšányho

a
ministerského radcu Ministerstva pravosúdia

pána Dr. Júliusa Ponického;
Nemecký ríšsky kancelár: 
prednášajúceho iegačnéha radcu Zahraničného 

-úradu
pána Dr. Adolfa Siedlera 

a
ministerského dirigenta Ríšskeho ministerstva 

pravosúdia
pána Dr. Wolfganga Mettgenberga.
Splnomocnenci po preskúmaní svojich 

splnomocnení sa dohodli na nasledujúcich 
ustanoveniach:

Článok 1.

(') Bezpečnostné orgány jedného štátu 
sú oprávnené pri nebezpečenstve zo za
meškania stíhať previnilcov alebo iné oso
by, nebezpečné pre verejnú bezpečnosť, 
do pohraničného územia druhého štátu a 
>am ich zadržať, ako aj pritom zaistif pred-

23cr trag
jmifdjcn bem Dcutfdjcn SRcid) 

unb ber Slomafifdjcn fHepublit 
über bie 91adjeile

Das Deutfdje SRcidj unb bie ©loroatifdje 
¾cpublif finb übcreingefommen, bie föerfol« 
gung ftraffälligcr ißerfonen über bie ©taats» 
grenje Ijinaus burd) einen Vertrag ju regeln.

3u biefem Swecfe {jáhen ju fSepoHmadj’ 
tigten ernannt:

Der Deutfdje ¾eidjsfanjlcr: 
ben Sortragcnben íegationsrat im ¾lusmärligcn 

ílmt
^errn Dr. fllboíf Siebler 

unb
ben SRinifterialbirigcntcn im Steittjsjuftijminifierlunt 

jjerrn Dr. SBolfgang OTettgcnberg;
Derfßräfibent

ber Gloroatifdjen SRepublit: 
ben íegationsrat im SRiniftcrium bes äufjern

fjerrn Dr. Dejiber SRafšáni) 
unb

ben sninifterioirat im Suftijminifterium
fjertn Dr. Július ißonictý.

Die SSeDoIImädjtigten Ijaben fid) nadj fßrü» 
fung iljrcr föolimadjten über foígenbe S3e» 
ftimmungen geeinigt:

¾I r t i r e r 1
('j Die ©idjerljeitsorgane bes einen ©taa» 

tes finb befugt, bei ©cfabr im SJerjug ftraf» 
fällige ober anbere für bie öffentlidje ©idjer» 
beit gcfäijrlidje fpetfonen in bas ©renjgebiet 
bes anberen ©taates ju nerfolgen unb barin 
feftjunebmen, foroie babei bie ©egenftänbe, 
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bežne predmety, ktoré môžu maf význam 
pre vykonanie trestného pokračovania, 
Pritom majú upovedomiť najbližšie dosiah
nuteľný bezpečnostný úrad druhého štátu 
a vyzvať ho, aby sám úradne pokračoval, 
nakoľko tým výkon opatrení sa nestane 
otáznym.

(“) Zadržané osoby a zaistené predme
ty treba odovzdať bezodkladne najbližšie 
dosiahnuteľnému bezpečnostnému úradu 
alebo súdnej vrchnosti štátu, na území 
ktorého došlo k zadržaniu alebo k zaiste
niu.

Článok 2.

(') Bezpečnostné orgány jedného štátu 
sú oprávnené pri nebezpečenstve zo za
meškania pátrať na pohraničnom území 
druhého štátu po previnilcoch a iných oso
bách, nebezpečných pre verejnú bezpeč
nosť, a ísť po ich stopách. Môžu predbež
ne zaistiť aj predmety, ktoré môžu mať 
význam pre vykonanie trestného pokračo
vania.

(=) Najbližšie dosiahnuteľný bezpeč
nostný úrad druhého štátu treba bezod
kladne upovedomiť a vyzvať ho, aby po
skytol pomoc a sám zakročil.

Článok 3.

Bezpečnostné orgány jedného štátu nie 
sú oprávnené vstupovať samostatne do by
tov na území druhého štátu a vykonať tam 
domové prehliadky. Môžu však sprevá
dzať pritom bezpečnostné orgány druhého 
štátu, ak tieto s tým súhlasia. Samostatné 
úradné úkony nesmú pritom vykonať. 

Článok 4.

Stíhajúce bezpečnostné orgány jedného 
štátu smú použiť svoje zbrane na území 
druhého štátu len vtedy, ak je to potreb
né na zlomenie činného odporu alebo na 
odvrátenie bezprostredného nebezpečen
stva, ktoré hrozí telu alebo životu ich sa
mých alebo osoby tretej.

Článok 5.

j1) Stíhajúce bezpečnostné orgány jed
ného štátu požívajú na území druhého štá
tu tú istú právnu ochranu ako im zodpo
vedajúce orgány tohto štátu.

(3) Ak na území druhého štátu sa spá
chajú proti stíhajúcim bezpečnostným or-

bic für bie Durchführung eines Strafner» 
fahrens non SSebeutung fein (önnen, nor» 
läufig íidjerjuftcllcn. ©ie haben ijierbei bie 
nädjft erreichbare Gidjcrfjcitsbcljörbe bes an» 
bereu Staates ju oerftänbigen unb ju eige= 
nen Slmtsljanblungcn aufjuforbern, foweit 
fjierburd) nidjt bie Durchführung ber OTafp 
nahmen in grage geftellt wirb.

(2) Sie feftgenommenen fßerfonen unb bie 
fidjcrgeftcliten ©egenftänbe finb unuerjüglitf) 
ber nädjft errcidjbaren öidjerfjeitss ober ©e= 
ridjtsbctjörbe bes Staates, in beffen ©ebicte 
bie geftnahme ober ©idjerftellung erfolgt ift, 
5U übergeben.

ülrtitel 2
(') Sie Sidjerijeitsorgane bes einen ©taa= 

tes finb befugt, bei ©efaijr im SJerjug in 
bem ©renjgebiete bes anberen Staates €r= 
niittlungen nadj ftraffälligen ober anberen 
für bie öffentliche Sidjerljeit gefäljrlidjen 
fßerfonen norjunehmen unb itjren Spuren 
nadjäugeljen. Sie fönnen auch ©egenftänbe, 
bie für bie Durchführung eines ©trafner*  
fahrens oon Sebeutung fein fönnen, porläu= 
fig fidjerftellen.

(-) Die nädjft erreidjbare Sidjerljeitsbeijör*  
be bes anberen ©taates ift unocrjüglidj ju 
oerftänbigen unb jur ^ilfelciftung unb ju 
eigenem ©infdjreiten aufjuforbem.

Slrtilel 3
Die ©idjerfjeitsorgane bes einen ©taates 

finb nidjt befugt, felbftänbig SBoljnungen im 
©ebiete bes anberen Staates ju betreten unb 
bort .^ausfudjungen uorjuneljmen. 6ie fön= 
nen jebod; bic ©idjerfjeitsorgane bes anbes 
ren ©taates ijierbei begleiten, wenn biefe 
bamit einoerftanben finb. ©eibftänbige fllmtss 
[janbiungen bürfen fie babei nidjt pomch» 
men.

2Irti fei 4
Die nadjcilenbcn Sicherheitsorgane büp 

fen im ©ebiete bes anberen Staates iljre 
SBaffen nur gebrauchen, wenn bics jur SBrc» 
djung tätlichen SBibcrftanbes ober jur 5lb» 
wenbung einer iljnen ober einem Dritten 
broljcnbcn unmittelbaren ©efaijr für £eib 
ober £ebcn notwenbig ift.

ilrtifel 5
(') Die nadjeilenben Sidjerljcitsorganc bes 

einen Staates genießen im ©ebiete bes am 
bereu Staates bcnfclbcn SRedjtsfdjutj wie bie 
entfpredjenben Organe biefes Staates.

(2) SBcrbcn im ©ebiete bes anbercn Staa> 
Les gegen bie nadjeilenben Sidjcrljcitsorgan ’1
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gánom trestné činy, pre ktoré možno po
dať okrem súkromnej obžaloby obžalobu 
verejnú, táto možnosť sa použije v pro
spech stíhajúcich bezpečnostných orgánov 
v tom istom rozsahu ako u vlastných im 
zodpovedajúcich orgánov.

ftrafbarc ÍJanblungen begangen, wegen bej 
ten neben ber sprinatflage bič Srljcbüng bet 
öffentlidjcn .Ringe möglidj ift, fo wirb oon 
biefer SOlöglidjfeit ju Šunftcn ber nadjcilen» 
ben Sidjerljcitsorganc in bemfelben Umfang 
Scbraudj gemadjt werben wie bei ben ent> 
fprcdjcubcn eigenen Organen.

Článok 6.

Pri stíhaní nemajú zpravidla viac ako 
dva bezpečnostné orgány jedného štátu 
vstúpiť spoločne na územie druhého štátu.

Článok 7.

Ak pri požiari, povodni alebo inej ži
velnej pohrome v jednom štáte sa použijú 
záchranné zariadenia druhého štátu, bez
pečnostné orgány tohto štátu sú bez ďal
šieho oprávnené prekročiť hranice a odísť 
na miesto nebezpečenstva, aby pri ochra
ne verejnej bezpečnosti spolupôsobily po
dlá nariadení miestne príslušného úradu.

Článok 8.

(') Bezpečnostné orgány oboch štátov 
môžu prekročiť hranice bez splnenia pa
sových íormalít; musia však mať u seba 
úradný preukaz o svojej úradnej povahe.

(’) Pri prekročení hraníc nie sú oslo
bodené od dodržiavania colných predpi
sov. Nie sú viazané na hraničné prechody 
úradne povolené. Prípadná prehliadka col
nými zamestnancami má sa vykonať tak, 
aby sa tým nepoškodil účel prechodu hra
níc.

(’) Predpísaný služobný výstroj môžu 
vziať so sebou.

Článok 9.

(‘J Bezpečnostný orgán jedného štátu, 
ktorý sa dostal na územie druhého štátu 
na základe ustanovení tejto smluvy, musí 
sa bezodkladne vrátiť na územie vlastné
ho štátu, ak v druhom štáte dosiahol účel 
svojho pobytu alebo, ak bezpečnostný 
úrad druhého štátu žiada jeho návrat.

(;) Bezpečnostnému orgánu na jeho 
žiadosť má osvedčiť v služobnej knižke 
úradnú činnosť na území druhého štátu 
bezpečnostný úrad tohto štátu, ktorý sa

SIrtifel 6
Sei einer SNacheile fallen in ber SNcgel 

nidjt meljr als jwei Sidjerljeitsorgane bes 
einen Staates jufammen bas Gebiet bes 
anberen Staates betreten.

Str ti f el 7

2Berben bei SBränbcn, ^odjwaffer ober 
einem fonftigen ^Naturereignis in bem einen' 
Staate bie Siettungseinridjtungen bes anbei 
ren Staates in illnfprudj genommen, fo finb 
bie Sicherheitsorgane biefes Staates ohne 
weiteres befugt, bie Srcnje ju übcrfdjreiten 
unb fid) an ben Drt ber Scfaljt ju begeben, 
um nadj ben Slnorbnungcn ber örtlich ju= 
ftänbigen 2>et)örbe beim Sdjutje ber öffenb 
lidjen Sidjerljeit mitjuwirfen.

SIrti fei 8
(’) Die Sicherheisorgane ber beiben Staa» 

ten fönnen bie Srenjc ohne (Erfüllung oon 
iJJafjförmlidjteiten übcrfdjreiten; fie muffen 
jebotf) mit einem amtlidjcn Ausweis über 
iljre SImtseigcnfdjaft ncrfcljcn fein.

(2) Sie finb oon ber 25cadjtung ber goll» 
oorfebriften beim Übcrfdjreiten ber Srenje 
nicht befreit. Sin bie amtlich jugelaffencn 
Srenjübergangsftellen finb fie nicht gcbun= 
ben. Čine etwaige Prüfung burch gollbebien» 
ftetc foll fo erfolgen, bafj ber gwed bes 
Srcnjübertrittes nidjt bccinträdjtigt wirb.

(3) Sie bürfen bie norgefdjricbene Dienft» 
ausrüftung mitfüljren.

Qlrtif el 9
(’) «Ein Sidjerljcitsorgan bes einen Staa= 

tes, bas fid) auf Srunb ber 25eftimmungen 
biefes Vertrags in bas Sebiet bes anberen 
Staates begeben hat, mufj unaerjüglidj in 
bas Sebiet bes eigenen Staates jurütffehren, 
wenn ber gwed bes Slufcntljaltcs im anbc= 
ren Staat errcidjt ift ober bie Sidjcrljcits» 
beljörbe bes anberen Staates bic SNüdfeljr 
»erlangt.

(:) Dem Sidjerljcitsorgan ift auf 93erlan> 
gen über bie Slmtstätigfcit im Scbicte bes 
anberen Staates non beffen mit ber Sin» 
gelegcnljcit befafjten Sidjcrljcitsbehörbe eine 
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so záležitosťou zaoberal, alebo mu má 
vydať iné potvrdenie.

Článok 10.
Oba štáty príslušnými úradmi upozor

nia obyvateľstvo svojich pohraničných 
území, že je v ich vlastnom záujme bezpeč
nostné orgány druhého štátu, ktoré vstú
pia na štátne územie na základe ustanove
ní tejto smluvy, podľa možnosti podporo
vať pri vykonávaní ich úloh. Svojim úra
dom a bezpečnostným orgánom výslovne 
nariadia, aby ich podporovaly.

Článok 11.

(') Táto smluva sa má ratifikovať a ra
tifikačné listiny sa majú čo možno najskôr 
vymeniť v Berlíne.

(') Smluva nadobudne účinnosť za me
siac po uplynutí dňa, ktorého nastala vý
mena ratifikačných listín.

(’) Ostáva v platnosti do uplynutia 
troch mesiacov po uplynutí dňa, ktorého 
sa jedným z oboch štátov vypovie.

©efdjeinigung im Dienftbudj ober eine fon= 
füge ŽJeftätigung ju erteilen.

©r titel 10
Die bciben Staaten werben bie ©ewofjner 

iljrer Srenjgebiete burd) bie juftänbigen 
SBeljôtben barauf f)inweifen laffen, bafj es 
in iljrem eigenen Sntercffe liegt, bie Sidjev 
beilsotgane bes anbercn Staates, bie auf 
Srunb ber ©eftimmungen biefes ©crtrags 
bas Staatsgebiet betreten, bei ber Durdjfüi)- 
rung iljrer Aufgaben nadj SJtöglidjieit ju 
unterftütjen. Sie werben iljre Sefjörbcn unb 
Sidjertjeitsorgane jur Unterftüljung aus= 
brüdlid; oerpflidjten.

Sir titel 11
(') Diefer ©ertrag foll ratifijicrt unb bie 

©atififationsurfunben fallen fobalb als mog= 
fid) in SSerlin ausgctaufdjt werben.

(2) Der ©ertrag tritt einen ©lonat nadj 
2Iblauf bes Sages, an bem ber ©ustaufd) 
ber ©atififationsurlunben ftattgefunben Ijat, 
in Äraft.

C) <£r bleibt in Seltung bis jum ©blauf 
oon brei ©lonaten nadj ©blauf bes Sages, 
an bem er oon einem ber beiben Staaten 
gefünbigt wirb.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto' 
smluvu podpísali a opečatili.

Zhotovené v dvoch prvopisoch v slo
venskej a nemeckej reči v Bratislave dňa 
20. decembra 1941. -

3u Urlunb beffen fjaben bie ©eooHmäd)= 
tigten biefen ©ertrag unterjeidjnet unb g e» 
fiegeft.

©usgefertigt in boppefter Urfdjrift in 
beutfdjer unb ffowafifdjer Spradje in ©re&= 
burg am 20. Dejcmber 1941.

Dr. DEZIDER RAKŠANY v. r.
Dr. JÚLIUS PONICKÝ v. r.
Dr. ADOLF SIEDLER v. r.

Dr. WOLFGANG METTGENBERG v. r.
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Záverečný protokol 
smluvy medzi Slovenskou republikou 

a Nemeckou ríšou o stíham.

Podpísaní splnomocnenci Slovenskej 
republiky a Nemeckej ríše pri podpisova
ní smluvy o stíhaní z dnešného dňa zisfujú, 
že je shoda v nasledovných bodoch:

I.

1. Smluva platí s nemeckej strany pre 
Nemeckú ríšu s Generalgouvernementom.

II.

2. „Stíhanie" v smysle smluvy je v člán
koch 1 a 2 predvídaná činnosť bezpečnost
ného orgánu na území druhého štátu.

3. „Previnilci" v smysle smluvy sú oso
by, ktoré sú vinné alebo podozrivé z trest
ného činu.

4. „Bezpečnostné orgány" v smysle 
smluvy sú so slovenskej strany orgány 
žandárstva a štátnych a obecných policaj
ných úradov ako aj zamestnanci štátnej 
lesnej ochrany a colnej správy, s nemec
kej strany výkonné orgány bezpečnostnej 
a poriadkovej polície ako aj zamestnanci 
štátnej lesnej ochrany a colnej pohraničnej 
ochrany (v Protektoráte Čechy a Morava 
aj orgány žandárstva a vládnej polície).

5. „Nebezpečenstvo zo zameškania" 
v smysle článkov 1 a 2 jestvuje, ak sa 
možno obávat, že strata času, spojená so 
zakročením bezpečnostného orgánu dru
hého štátu, účel stíhania učiní otáznym. 
Či v jednotlivom prípade je „nebezpečen
stvo zo zameškania", rozhoduje stíhajúci 
bezpečnostný orgán.

6. „Pohraničné územie" v smysle člán
kov 1 a 2 je so slovenskej strany územie 
od spoločnej hranice po sídlo najbližšej 
žandárskej stanice alebo najbližšieho poli
cajného úradu, s nemeckej strany územie 
od spoločnej hranice po sídlo najbližšieho 
miestneho policajného úradu alebo najbliž
šej žandárskej stanice (v Protektoráte Če
chy a Morava a v Generalgouvernement 
po najbližší pohraničný policajný úrad ale
bo najbližšiu žandársku stanicu).

©djlußprotploll 

au
bem ©ertrag jwifc^cn bem Deutf^en Neid) 

unb ber ©lowafifdjcn Ncpubli!
über bie ©adjcile

Die unterjeidjnctcn ©CDOÍImädjtigten bes 
Dcutfdjcn ©eidjs unb ber ©lomaíifdjen Ne» 
publii ftellen bei ber ÍInterjeidjnung bes 
©ertrags über bic ©adjeiíe Dom heutigen 
Sage bas ©inDcrftänbnis über folgenbe 
©unfte feft:

I
1. Der ©ertrag gilt auf beutfdjer ©eite 

für bas Deutfdje Neid) mit bem ©eneral» 
gouuernement.

II

2. „Siadjeile" im ©inne bes ©ertrags ift 
bie in ben ©rtiEeln 1 unb 2 oorgefeijene ©e» 
läligung eines ©idjerljcitorgans im ©ebiete 
bes anberen ©taates.

3. „ötraffäliige ©erfonen” im ©inne bes 
©ertrags finb ©erfonen, bie einer ftrafbaren 
jjanblung fdjulbig ober Derbädjtig finb.

4. „©idjerljeitsorgane” im ©inne bes ©er» 
trngs finb auf beutfdjer ©eite bie ©olijugs» 
organe ber ©idjerljeits» unb ber Dtbnungs» 
polijei fowie bie ©ebienfteten bes ftaatiidjen 
Soqtfdiutjes unb bes goilgrenjfdjutjes (im 
©roteftorat ©öijmen unb SRäijren aud) bie 
Organe ber ©enbarmerie unb ber SRegic» 
rungspolijci), auf fiowatifdjer ©eite bie Or» 
gane ber ©enbarmerie unb ber ftaatiidjen 
unb gemeinbiidjen ©oiijeibeijörben fowie bic 
©ebienfteten bes ftaatiidjen Sorftfdjutjes 
unb ber SoIInerwaltung.

5. „©efaijr im ©erjug” im ©inne non 
©rtifei 1 unb 2 liegt oor, wenn ju beforgen 
ift, bafj ber mit bem (Eingreifen eines Si» 
djerljcitsorgans bes anberen ©taates Der» 
bunbene Seitncrluft ben bet ©adjeiie 
in 'Jrage fteiit. Db im ©injelfali „©efaijr 
im ©erjug" oorliegt, entfdjeibet bas nadj» 
cilcnbe ©idjerijeitsorgan.

6. „©renjgcbict” im ©inne oon ©rtifel 
1 unb 2 ift auf beutfdjer ©eite bas ©ebiet 
uon ber gemeinfamen ©renje bis jum Sitj 
ber nädjften Drtspoiijeibeljörbe ober ®en» 
barmerieftation (im ©roteforat ©öljmen unb 
'Diätjren unb im ©eneralgoiiDcrncment bis 
jur nädjften ©renjpolijeibcbörbe ober 6en» 
barmerieftation), auf fiowatifdjer ©eite bas 
©ebiet non ber gemeinfamen ©renje bis 
jutn ©itj ber nädjften ©enbarmerieftation 
ober bes nädjften ©olijeiamts.
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7. „Bezpečnostné úrady" v smysle člán
ku 1, článku 2, odseku 2 a článku 9, odse
ku 2 sú so slovenskej strany Ústredňa 
štátnej bezpečností, žandárske stanice a 
policajné úrady, s nemeckej strany miest
ne úradovne bezpečnostnej a poriadkovej 
polície (v Protektoráte Čechy a Morava aj 
úradovne žandárstva a vládnej polície).

„Bezpečnostné úrady“ v smysle člán
ku 9, odseku 1 sú s oboch strán aj predsta
vené úrady úradovní, uvedených v pred
chádzajúcom odseku.

8. Použitie zbrane (článok 4) iba na za
medzenie úteku nie je prípustné.

9. „Úradný preukaz o úradnej povahe" 
v smysle článku 8, odseku 1 je osvedčenie 
s fotografiou majiteľa, vystavené predsta
veným služobným úradom.

10. „Colné predpisy" v smysle článku 
8, odseku 2 sú aj zákazy o dovoze, vývo
ze a prevoze tovaru, platidiel, cenných pa
pierov a cenných predmetov, ako aj pred
pisy o iných dávkach, ktoré vyberajú col
né správy pri dovoze, vývoze a prevoze.

11, Ako „služobný výstroj" v smysle 
článku 8, odseku 3 prichádzajú do úvahy 
mimo služobného odevu, najmä: strelné a 
bočné zbrane, gumový obušok, putá, slu
žobný bicykel, motorové vozidlo, lyže, sne
hové obruče, plecnik alebo poľovnícka 
torba, služobný pes a služobný kôň.

III.
12. Slovenské Ministerstvo vnútra a 

Ríšsky minister vnútra sa dohodnú v bez
prostrednom styku na schôdzkach svojich 
zástupcov, aby zaistili jednotné vykonáva
nie smluvy a odstránili ťažkosti, ktoré sa 
azda vyskytnú pri jej vykonávaní. Nakoľ
ko sa dotkne otázkami, ktoré sa majú ob
jasniť, okruh pôsobnosti iných minister
stiev, tieto ministerstvá sa pozvú, aby sa 
zúčastnily na týchto schôdzkach. Schôdz
ky majú sa konať podľa potreby a pokiaľ 
možno striedavo v Slovenskej republike 
a v Nemeckej ríši.

13. Články 38 až 42 dohody medzi Slo
venskou republikou a Nemeckou ríšou 
o vzájomnej podpore a právnej pomoci

7. „Gidjcrljcitsbcljôrbcn” im Ginne oon 
¾IrtiTel 1, ílrtifel 2 ¾lbfatj 2 unb ílrtifeí 9

2 finb auf beutfdjcr Geite bie ört*  
lidjen Dienftftcllen ber Gidjerljeits*  unb ber 
Drbnungspolijei (im fproteitorat SBoIjmen 
unb SRäíjren audj bie Dienftftelíen ber Gen» 
barmerie unb ber SRcgicrungspolijei), auf 
flowatifdjer Geite bie gentrale ber ftaat*  
lidjen éidjeríjeit, bie Gcnbarmerieftationen 
unb ipolijciamter.

„Gidjerljeitsbcljörbcn” im Ginne bes Sir» 
tiľcls 9 Slbfatj 1 finb auf beiben Geiten audj 
bic porgcfctjten 25cíjôtben ber im porigen 
•illbfatj bcjcidjuctcn Dienftftelíen.

S. Der SBaffcngebraudj (¾Irtifel 4) ift jur 
bloßen- fBerljinberung ber gludjt nidjt ju*  
läfjig.

9. 2lís „amtlidjer Ausweis über bie 2lmts= 
eigenfdjaft" im Ginne bes ífrtitels 8 91b  
fall 1 bient eine mit bem fiidjtbilb bes 3n= 
[jabers ncrfeljcne fBefdjeinigung ber oorge  
fetzten Dienftbeijörbe.

*

*

10. „oollporfdjriften” im Ginne bes Sfr» 
til'els S 9Ibfa^ 2 finb aud) bie föerbote über 
bie €in=, 2(us= unb Durdjfufjr oon SBaren, 
3al)lungsmitteln, 2Bertpapieren unb SBert  
gegenftänben, fowie bie 93orfdjriften über 
anbere Abgaben, bie burdj bie Sonoerwak 
tungen bei ber Gin,  9Ius= unb Durdjfu^r 
erljoben werben.

*

*

11. 911s „Dicnftausrüftung" im Ginne bes 
illrtiľels 8 9lbfatj 3 fommen neben ber Dienft  
lleibung insbefonbere in 23etrad)t: Gdjufj  
unb Geitenmaffen, Gummifnüppel, ijanb  
feffel, Dienftfaljrrab, Äraftfafjrjeug, Gdjnee  
fdjulje, Gdjneereifen, fRudfad ober 3agbtafdje, 
Dienftfjunb unb Dienftpferb.

*
*
*

*

III
12. Der 91eidjsminifter bes 3nncrn ünb 

bas flowafifdje SRinifterium bes 3nnem 
werben im unmittelbaren Sencljmcn 3U’ 
fammenl'ünfte iljrer 93ertretcr peteinbaren, 
um bie einljeitlidje Durdjfüljrung bes 93er  
trags fidjerjuftenen unb bie bei feiner Durdj  
füljrung etwa aufgetaudjten Gdjwierigfcitcn 
ju befeitigen. Goweit burdj bie ju erörtern  
bcu fragen bet Gcfdjäftsbercid) anbeter 
SRiniftericn bcrüljrt wirb, werben biefe SRi  
niftcricn eingclabcn werben, fid) an ben 3u  
fammentünften ju beteiligen. Die 3ufam= 
menfünfte füllen nad) ®cbarf unb möglidjft 
abwcdjfelnb im Deutfdjcn SReidj unb in ber 
Glowalifdjen SRepublit ftattfinben.

*
*

*

*
*

13. Die 9IrtitcI 38 bis 42 bes 91b!ommcns 
jwifdjen bem Deutfdjcn SRcidj unb ber Gio» 
wafifdjen SRcpublit übet bie gegenfeitige
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v colných trestných veciach zo dňa 3. má
ja 1941 ostanú nedotknuté.

ÍIntcrftiitjung unb IKcdjtsIjilfe in goliftraf» 
fadjcn Dom 3. ÍDÍai 1941 bleiben unberührt.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísali 
tento záverečný protokol, ktorý platí ako 
podstatná súčiastka smluvy z dnešného 
dňa.

Zhotovené v dvoch prvopisoch v slo
venskej a nemeckej reči v Bratislave dňa 
20. decembra 1941.

3u ílrfunb beffen Ijaben bie Seoolímä^» 
tigtcn biefes Gdjlufjprototoll unterjcidjnet, 
bas als wefcntlidjer 25eftanbteil bes 23cp 
hags oom Ijeutigen Sage gilt.

Síusgcfertigt in boppelter Urfdjrift in bcut= 
fdjer unb floroafifdjer Gpradje 
in ißrcfjburg am 20. Dejember 1941.

Dr. DEZIDER RAKŠANY v. r.
Dr. JÚLIUS PONICKÝ v. r.
Dr. ADOLF SIEDLER v. r.

Dr. WOLFGANG METTGENBERG v. r.

Tlač. Andrej v DralUlavc, Ulica Rodobrany č. 12.
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151.
Vládne nariadenie zo dňa 8. júla 1942,

ktorým sa upravujú niektoré otázky majet
ku Židov prepadlého v prospech štátu.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 

ústavného zákona č. 68/1942 SI. z. naria
ďuje:

§ I-
í1) Štátny majetok podľa § 3 ods. 2 

ústavného zákona č. 68/1942 SI. z. je vše
tok majetok, ktorý mal alebo bude mat 
Žid (§ 3 ods. 1 úst. zák. č. 68/1942 SI. z.) vo 
vlastníctve v deň vysťahovania alebo v deň 
opustenia štátneho územia, ako aj jeho ma
jetok, ktorý sa protiprávne dostal do držby 
tretej osoby; pri nehnuteľnostiach je neroz
hodné, či a kedy vlastnícke právo do po
zemkovej knihy bolo vložené v prospech 
štátu.

P) Majetkom podľa ods. 1 treba roz
umieť majetkové predmety a práva (nehnu
teľnosti, hnuteľnosti, pohľadávky a pod.), 
nakoľko pozostávajú z peňazí alebo majú 
hodnotu v peniazoch oceniteľnú.

§ 2.
(*)  Požiadavky Židov, ktoré prešly na 

štát, možno platne uspokojiť len plnením 
štátu (finančnému eráru).

(’) Pôvodné podmienky plnenia (úroky, 
miesto, čas plnenia a pod.) môže Mini
sterstvo financií znova upraviť v dohode so 
zaviazanou stranou.

§ 3.
(') Majetok uvedený v § 1 s výnimkami 

podľa ods. 2 až 4 spravuje a s ním nakladá 
Ministerstvo financií.

(2) Nehnuteľný majetok, ktorý tvorí 
majetkovú podstatu podnikov, spravuje 
Ústredný hospodársky úrad. Likvidačnú 
hodnotu tohto majetku urči Ústredný ho
spodársky úrad na základe odhadu, ktoré
ho sa vždy zúčastní zástupca Ministerstva 
financií. Ak sa odhadná hodnota odchyľu
je od odhadu zástupcu Ministerstva finan
cií pri hodnote do 1,000.000 Ks o viac ako 
15% a pri hodnote nad 1,000.000 Ks o 
viac ako 10% určí likvidačnú hodnotu 
Ústredný hospodársky úrad po dohode s 
Ministerstvom financií.

(“) Poľnohospodárske hnuteľnosti spra
vuje Štátny pozemkový úrad. Nakladanie 
s týmto majetkom upraví sa osobitným na
riadením.

(4) Predmety nevyhnutne potrebné pre 
obranu štátu spravuje Ministerstvo národ
nej obrany.

§ 4.
(‘J Cieľom zistenia a zaistenia majetku 

uvedeného v § 3 ods. 1 a 4 môže Minister
stvo financií učiniť potrebné opatrenia, na
jmä môže nariadiť súpis, označenie a 
úschovu tohto majetku, ako aj vydanie li
stín vzťahujúcich sa na tento majetok, mô
že dať vykonať svojimi orgánmi domové 
prehliadky u Židov a ak je dôvodné podo
zrenie, že takýto majetok prechovávajú 
Nežidia, aj u týchto.

(?) O majetkujods. 1), ako aj o naklada
ní s ním vedie ústrednú evidenciu Mini
sterstvo financií.

§ 5.
Ustanovenia § 4 ods. 1 možno použiť aj 

■na majetok všetkých Židov okrem majetku 
osôb uvedených v § 2 ods. 1 ústavného zá
kona č. 68/1942 SI. z. Zaistenie sa vykoná
va podľa zásad exekučných ustanovení zá
kona o priamych daniach a podľa smerníc 

| vydaných Ministertsvom financií.

Cena Ká 1.20,
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§ 6.
(*)  Ministerstvo financií je povinné ma

jetok uvedený v § 3 ods. 1 speňažiť od
predajom na dražbe alebo z voľnej ruký, 
potažne vyinkasovať, pri čom má dbať, 
aby s nákladom čo najmenším sa docielil 
čo najväčší výťažok.

(2) Bezplatné prenechanie majetku (ods. 
1) je neprípustné. To platí i ohľadom jed
notlivých rezortov štátnej správy, štátnych 
podnikov a ústavov, ako aj ohľadom verej
noprávnych korporácií.

§ 7.
(') Ministerstvo financií určí vyhláškou 

v Úradných novinách čas, spôsob a pod
mienky odpredaja, odovzdania, poťažne 
vybrania cenných papierov, zmeniek, še
kov, vkladov, členovských a závodných 
podielov, životných poistiek, vádii, depo
zitov, preplatkov na štátnych a iných ve
rejnoprávnych daniach, dávkach, poplat
koch, príspevkoch, pokutách a peňažných 
trestoch s príslušenstvom, ako aj všetkých 
ostatných pohľadávok a v peniazoch oce
niteľných práv, pokiaľ netvoria predmet 
prevodu podniku podľa nariadenia č. 198/ 
1941 SI. z.

(2) Ustanovenie ods. 1 platí aj pre urče
nie podmienok, času a spôsobu odpredaja 
ostatných vecí hnuteľných, ktoré nie sú v 
ods. 1 uvedené.

(•) Predmety pamiatkové, umelecky 
alebo vedecky hodnotné, ako aj nredmety, 
ktoré Ministerstvo financií podľa povahy 
veci uzná za potrebné vylúčiť z hromadné
ho odpredaja, treba ponechať, kým o nalo
žení s nimi nerozhodne Ministerstvo finan
cií po dohode s príslušným ministerstvom. 
Ustanovenie § 6 ods. 2 nie je týmto do
tknuté.

§ 8.
(*)  Cieľom vybrania peňažných hodnôt 

uvedených v § 7 ods. 1 Ministerstvo finan
cií nie je povinné predložiť vkladné (spo
riteľné) knižky (listy), poistky, podielové 
knižky (listy), depozitné potvrdenky a iné 
listiny potrebné na preukázanie práva. 
Vklady na vkladné (sporiteľné) knižky ne
označené ako židovské, avšak odňaté 
z držby vysťahovaného, poťažne územie 
štátu opustivšieho Žida, môže Ministerstvo 
financií vybrať bez ohľadu na to, či sú via
zané na heslo, značku, podpis a pod. a dlž
níci (peňažné ústavy) sú povinné ich vy
platiť. U súdne vinkulovaných depozitov 

(vkladov) treba súhlas aj príslušného súdu, 
ktorý vinkuláciu nariadil.

(2) Pre pokračovania podľa ods, 1 ne
platia právne predpisy o zachovaní ban
kového a obchodného tajomstva.

§ 9.
Vklady Židov (§ 3 ods. 1 úst. izák. č. 63/ 

1942 SI. z.), ako aj odkúpne sumy život
ných poistiek možno vyplatiť len po dolo
žení osobnej totožnosti' vkladateľa, poťaž
ne poistníka.

§ 10.
Výnos z majetku uvedeného v § 3 ods, 

1, ako aj príjem plynúci zo speňaženia 
tohto majetku treba účtovať celkom samo
statne.

§ 11.
O spravovaní a nakladaní s nehnuteľ

nosťami, ktoré podľa § 3 ods. 2 ústavného 
zákona č. 68/1942 SI. z. prepadly v pro
spech štátu okrem nehnuteľností uvede
ných v § 3 ods. 2 vydá Ministerstvo finan
cií smernice vyhláškou v Úradných novi
nách. Do toho času platia doterajšie pred
pisy.

§ 12.
(*)  Štát ručí veriteľom Žida (§ 3 ods. 1 

úst. zák. č. 68/1942 SI. z.) len do výšky 
hodnoty ním skutočne prevzatého majetku.

(2) Hodnotou podľa ods. 1 treba roz
umieť pri predaji z voľnej ruky odhadnú 
hodnotu určenú úradným znalcom a pri 
predaji na dražbe dražobný výťažok, 
v oboch prípadoch po odpočítaní nákladov 
spojených so zaisťovaním, správou a odpre
dajom.

§ 13.
(') Práva 'tretích osôb, ktoré viaznu na 

majetku uvedenom v § 7, sa zachovajú, ale 
budú písomne prihlásené v nepredlžiteľnej 
lehote určenej Ministerstvom financií vy
hláškou v Úradných novinách. Prihlasova
cia lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. 
Tieto práva neprekážajú tomu, aby štát 
mohol s nadobudnutým majetkom voľne 
nakladať. Uznané práva tretích osôb, viaz
nuce na uvedenom majetku, uspokoja sa 
najviac v rozsahu určenom v § 12.

(2) Práva tretích osôb, ktoré viaznu na 
majetku uvedenom v § 7 ods. 1, uspokojuje 
Ministerstvo financií. Ak Ministerstvo fi
nancií neuzná uplatňované právo do troch 
mesiacov odo dňa písomného prihlásenia, 
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možno uplatňovať toto právo u súdu v síd
le finančnej prokuratúry.

(“) Práva tretích -osôb, ktoré viaznu na 
majetku uvedenom v § 7 ods. 2 uspokojuje 
podľa smerníc vydaných Ministerstvom fi
nancií daňový úrad, príslušný podľa posled
ného bydliska Žida. Ak daňový úrad ne
uzná uplatňované právo do 3 mesiacov 
odo dňa písomného prihlásenia, možno 
toto právo uplatniť u súdu príslušného po
dľa posledného bydliska Žida.

§ 14.
(*)  Pri vykonávaní tohto nariadenia sú 

povinné všetky štátne a verejné úrady, ve
rejné korporácie a ustanovizne poskytnúť 
úradom a orgánom finančnej správy plnú 
podporu a podávať na ich výzvu bez meš
kania oznámenia, výkazy, súpisy a pod. 
Súdy sú povinné umožniť nahliadnutie do 
súdnych spisov a zhotovenie potrebných 
opisov alebo výpisov, nakoľko to osobitné 
predpisy nezakazujú.

(!) Každá osoba fyzická a právnická je 
povinná úradom alebo orgánom finančnej 
správy sa osvedčiť o skutkových okolno
stiach dôležitých pre vykonanie tohto na
riadenia, najmä pre zistenie majetku Židov. 
Je povinná tiež na požiadanie predložiť 
výkazy, súpisy, spisy, listiny a príslušné 
obchodné a hospodárske knihy, záznamy a 
pod. Úrady finančnej správy môžu požia
dať okresný súd o výsluch osoby pod prí
sahou, a to ako strany alebo ako svedka. 
Výsluch pod prísahou vykoná súd prísluš
ný podľa bydliska vypočúvanej osoby. Tro
vy spojené s výsluchom znáša dožadujúci 
úrad.

§ 15.
(') Každý, kto má alebo mal majetkové 

predmety z majetku uvedeného v § 3 ods. 
1 a 4 v držbe, v úschove alebo v inej de- 
tencii alebo získal tieto do dňa nadobud
nutia účinnosti tohto nariadenia spôsobom 
odporujúcim doterajším platným predpi
som o nakladaní s týmto majetkom, je po
vinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia oznámiť to prí
slušnému daňovému úradu so stručným po
pisom majetkového predmetu a s uvedením 
od koho, od kedy a z akého titulu má tieto 
predmety u seba, alebo na koho ich dalej 
previedol. S oznámením treba súčasne tie
to predmety dať k dispozícii príslušnému 
daňovému úradu.

(’) Kto vyhovie povinnostiam podľa ods. 
1 v lehote tam uvedenej dobrovoľne, a nie 
preto, že predmety (odo. 1) boly u neho náj
dené a vydá príslušný predmet poťažne zí
skanú protihodnotu, nepotresce sa pre či
ny, ktorých sa dopustil držbou, úschovou, 
inou detenciou alebo získaním týchto pred
metov.

f1) Dôkaz právne nezávadného získania 
obťažuje osobu, u ktorej sa uvedené pred
mety nachádzajú.

§ 16.
(') Nesplnenie povinností uložených 

týmto nariadením alebo predpismi podľa 
neho vydanými tresce sa ako ťažký dô
chodkový priestupok podľa ustanovení zá
kona č. 7/1924 Sb. z. a n. v znení predpisov 
tento zákon meniacich a doplňujúcich.

(2) Za ťažký dôchodkový priestupok 
potresce sa pokutou od Ks 200.— do Ks 
200.000.—, ak čin nie je prísnejšie trestný, 
kto na úradné vyzvanie učinené podľa toh
to nariadenia vedome utjá nesprávne alebo 
nepravdivé skutočnosti.

(’) Ak nemožno zistiť ani odhadnúť 
hodnotu predmetu priestupku, podľa kto
rej sa má vymerať pokuta v smysle ods. 1, 
má sa uložiť pokuta uvedená v ods. 2.

§ 17.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.

aj za ministra Čatloša.
Dr. Pružinský v. r.

Stano v. r.
aj za ministra Dr. Medrického.

Sivák v. r.
aj za ministra Dr. Fritza. 

Dr, Karvaš v. r.

152.
Vyhláška ministra vnútia zo dňa SO. júla 1942

o zriadení Ústredne štátnej bezpečnosti 
(ÚŠB) v Bratislave.

Podľa § 20 vládneho nariadenia č. 51/ 
1936 Sb. z. a n. vyhlasujem:
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Čl. I.
Vláda Slovenskej republiky usnesením 

zo dňa 18, júla 1942 zriadila podľa § 2 
vládneho nariadenia č. 51/1936 Sb. z. a n. 
Ústredňu štátnej bezpečnosti (ÚŠB) so 
sídlom v Bratislave s pôsobnosťou štátne
ho policajného úradu, určenou v článku 
III. tejto vyhlášky.

Čl. n.
Vláda určila, že pôsobnosť Ústredne 

štátnej bezpečnosti (čl. I.) sa vzťahuje na 
celé územie Slovenskej republiky.

Čl. III.
Pôsobnosť Ústredne štátnej bezpečno

sti podľa § 1 vládneho nariadenia č. 51/ 
1936 Sb. z. a n. určujem takto:

a) Ústredňa štátnej bezpečnosti (čl. I.) 
môže sa ujať stíhania (stopovania, oznamo
vania, zadržania páchateľa, zabavenia vecí 
a podobne podľa trestného poriadku) 
trestných činov smerujúcich proti bezpeč
nosti štátu, najmä trestných činov podľa 
zákona č. 320/1940 SI. z. Ak sa stíhania 
týchto trestných činov ujme Ústredňa štát
nej bezpečnosti, prestáva príslušnosť úra
du vo veci inak príslušného. I keď sa 
Ústredňa štátnej bezpečnosti ujme stíhania 
trestného činu, môže neskôr stíhanie pre
nechať inak príslušnému úradu.

b) Ústredňa štátnej bezpečnosti zaisťu
je osoby podľa vládneho nariadenia č. 
32/1939 SI. z.

Čl. IV.
Miestne príslušné úrady (orgány) sú 

povinné spolupôsobiť podľa úprav Ústred
ne štátnej bezpečnosti pri stíhaní činov, 
smerujúcej proti bezpečnosti štátu, podľa 
čl. III. písm. a) a b).

Čl. V.
Opatrenia, uvedené v tejto vyhláške 

platia od 1. augusta 1942.
Mach v. r.

153.
Nariadenie s mocou zákona zo dňa 18, júla 1942 

o zaistení uspokojenia pohľadávok voči fi
liálkam cudzozemských peňažných 

ústavov.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje: |

§ 1.

Všetky majetkové hodnoty na území 
Slovenskej republiky, ktoré priamo alebo 
nepriamo patria cudzozemskému peňažné
mu ústavu (podniku), ktorý má filiálku na 
Slovensku, alebo tuzemskej filiálke cudzo
zemského peňažného ústavu, sa zaisťujú a 
tvoria zábezpeku na uspokojenie pohľadá
vok tuzemských veriteľov voči tuzemskej 
filiálke cudzozemského peňažného ústavu.

§ 2.

Za účelom uvedeným v § 1 sa zaisťujú 
a tvoria zábezpeku všetky účasti na tu
zemských podnikoch, prislúchajúce pria
mo alebo nepriamo cudzozemskému pe
ňažnému ústavu, ktorý má filiálku na Slo
vensku, alebo jeho tuzemskej filiálke, a to 
bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v tu
zemsku alebo v cudzine.

§ 3.

(*)  Účasti zaistené podľa § 2 nemožno 
I scudziť, dať do zálohu ani inak zaťažiť bez 

povolenia vlády Slovenskej republiky.
(•) Listiny, preukazujúce účasť zaistenú 

podľa § 2, treba složiť do viazanej úschovy 
u Slovenskej hypotečnej a komunálnej 
banky v Bratislave najneskoršie do 1. sep
tembra 1942. V odôvodnených prípadoch 
môže minister financií na žiadosť túto le
hotu predĺžiť.

f) Poplatky za úschovu v obvyklej 
výške znáša ústav, ktorý je povinný složiť 
listiny o účasti do úschovy.

§ 4.

(*)  Pri filiálkach cudzozemských peňaž
ných ústavov môže vláda ustanoviť osobit
ného splnomocnenca, ktorý okrem pôsob
nosti vládneho komisára podľa ustanovení 
nariadenia s mocou zákona č. 11/1941 SI. 
z. je povinný najmä dbať, aby sa zachová
valy ustanovenia tohto nariadenia.

(3) Ustanovením splnomocnenca podľa 
ods. 1 zaniká funkcia vládneho komisára, 
povereného podľa § 3 ods. 2 nariadenia 
s mocou zákona č. 11/1941 SI. z.

(3) Na úhradu výdavkov spojených 
s výkonom pôsobnosti splnomocnenca pri- 
soieva filiálka cudzozemského peňažného 
ústavu sumou, ktorej výšku a spôsob pla
tenia určí Ministerstvo financií.
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§ 5. 154.
(') Ükony, ktoré odporujú ustanoveniam 

§ 3 ods. 1, sú právne neúčinné.
(■') V prípade nezachovania ustanovení 

tohto nariadenia môže minister financií 
nariadiť nútený predaj účastí, zaistených 
podľa § 2, pričom môže určiť bližšie pod
mienky predaja alebo urobiť iné vhodné 
opatrenia.

§ 6.

Minister financií sa splnomocňuje, aby 
v jednotlivých odôvodnených prípadoch 
po dohode s cudzozemským peňažným 
ústavom, ktorý má filiálku na Slovensku, 
učinil potrebné zaisťovacie, opatrenia, od
chylné od ustanovení § 1 až 5.

§ 7.

C) Kto poruší alebo nezachová ustano
venia tohto nariadenia alebo opatrenia, 
vydané podľa § 6, potresce sa okresným 
(štátnym policajným) úradom pre priestu
pok peňažným trestom od 1000 Ks do 
100.000 Ks, ak čin nie je prísnejšie trestný 
podľa iných platných predpisov. Nevymo
žiteľný peňažný trest sa premení na ná
hradný trest zatvorenia podľa miery zavi
nenia až do troch mesiacov.

(J) Tresty uvedené v ods. 1 sa ukladajú 
osobám, zodpovedným za vedenie peňaž
ného ústavu (filiálky), a môžu sa uložiť 
znovu, ak nebude v určenej lehote odstrá
nený protiprávny stav alebo predpísaná 
povinnosf splnená.

(’) Presunúť platenie peňažného trestu, 
uloženého podľa ods. 1 a 2, na peňažný 
ústav (filiálku) je zakázané. Dohody tomu 
odporujúce sú právne neúčinné.

§ 8.
Ustanovenia vládneho nariadenia č. 

113/1939 SI. z. a zákona č. 321/1939 SI. z. 
zostávajú nedotknuté.

§ 9-
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Mach v. r., 

aj za predsedu vlády,

Stano v. r. Dr. Pružinský v. r.
Sivák v. r. Dr. Karvaš v. r.

Zákon zo dňa 8. júid 1342,
ktorým sa mení záken O služobnom pome

re štátnych úradníkov a zriadencov a 
zákon platový.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

Čl. 1.
Zákon č. 15/1914 r. z. (Služobná prag

matika) sa mení takto;
1. Paragraf 69 sa zrušuje.
2. Paragraf 101 znie takto:
,,(*)  Každá disciplinárna komisia skladá 

sa z predsedu, jeho zástupcu a z náležitého 
počtu členov. Týchto vymenúva šéf ústred
ného úradu na 3 roky z úradníkov práve 
znalých a z úradníkov patriacich do ostat
ných kategórii štátnych úradníkov, ktori 
slúžia v služobnom obvode úradu, pri kto
rom je komisia zriadená.

(2) Ak sú niektorej disciplinárnej komi
sii podľa § 100 ods. 2 pridelené aj discipli
nárne veci iného úradu, menuje šéf ústred
ného úradu členov komisie v potrebnom 
počte aj z osobného stavu tohto úradu.

(3) V prípade potreby majú sa komisie 
doplniť ustanovením členov na zvyšok 
funkčného obdobia.

(4) Členovia disciplinárnej komisie sú 
pri vykonávaní svojej funkcie samostatní a 
neodvisli."

3. Paragraf 104 znie:
„(*)  Hlavné disciplinárne komisie a dis

ciplinárne komisie prvej stolice pojed
návajú a rozhodujú v senátoch, ktoré 
sa skladajú z predsedu alebo jeho zástupcu 
a z dvoch prísediacich. Predseda musi byť 
vždy práva znalý; z prísediacich — a to tak 
v hlavnej disciplinárnej komisii, ako i v 
disciplinárnej komisii prvej stolice — musí 
byť aspoň jeden člen práva znalý.

p) Šéf úradu, pri ktorom je zria- 
| dená disciplinárna komisia, sostavuje pred 
; koncom roku pre celý nasledujúci rok trva- 
I lé senáty. Súčasne určí poradie, v ktorom 

nastupujú do senátu ostatní členovia komi
sie ako náhradníci.

(3) Ak boly niektorej disciplinárnej ko
misii prikázané podľa § 100 ods. 2 disci
plinárne veci iného úradu, treba do sená
tov pre tieto veci povolať jedného alebo 
dvoch členov menovaných podľa § 101 
ods. 2.
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(*)  Šéfovia úradov, pri ktorých sú zria
dené disciplinárne komisie, určia vzhľa
dom na snížený počet členov senátov podľa 
ods. 1, ktorí členovia senátu majú v senáte 
ostať do konca roku 1942."

4. Zrušuje sa § 105 ods. 2.'
5. Paragraf 111 znie:
„(’) Na vylučovanie členov disciplinár

nych komisii vzťahujú sa obdobné predpisy 
trestného poriadku.

(!) Disciplinárne stíhaný má právo do 
8 dni po doručení odkazovacieho usnesenia 
bez udania dôvodov odmietnu! z členov 
hlavnej disciplinárnej komisie alebo disci
plinárnej komisie prvej stolice jedného 
člena senátu."

6. Paragraf 113 znie:
„(*)  Disciplinárna komisia po vypočutí 

disciplinárneho zástupcu rozhodne bez 
pojednávania, či sa má disciplinárne vy
šetrovanie zaviesť alebo nie. Pred rozhod
nutím o tom možno nariadiť predbežné vy
šetrovanie.

(2) Ak disciplinárna komisia uzná, že 
ide len o poriadkový poklesok, môže spisy 
odstúpiť prednostovi služobného úradu, 
alebo sama uložiť poriadkový trest.

(3) So súhlasom disciplinárneho zástup
cu môže sa disciplinárna komisia namiesto 
usnesenia o zavedení disciplinárneho vy
šetrovania hned usniesť, aby sa vec odká
zala na ústne pojednávanie. Na takéto 
usnesenie vzťahujú sa predpisy § 122.

P) Disciplinárne pokračovanie je zave
dené dňom, kedy rozhodne disciplinárna 
komisia o zavedení disciplinárneho vyše
trovania (ods. 1) alebo o odkázaní na ústne 
pojednávanie (ods. 3)."

7. Paragraf 115 znie:
„Ak uzná prednosta služobného úradu 

alebo disciplinárna komisia, že porušenie 
povinností kladené úradníkovi za vinu má 
sa stíhať trestným súdom, má sa to ozná
miť úradu verejnej obžaloby; prednosta 
služobného úradu okrem toho má upovedo
miť aj príslušnú disciplinárnu komisiu. Dis
ciplinárna komisia sa môže usniesť, že 
disciplinárne pokračovanie spočíva až do 
skončenia trestného pokračovania."

Čl. II.
Paragraf 19 ods. 1 zákona č. 103/1926 

Sb. z. a n. sa nahradzuje týmto znením:

„(*)  Ustanovenia služobnej pragmatiky 
a kvalifikácii zostávajú v platnosti so zme
nami:

a) kvalifikačné tabuľky treba viesť 
o úradníckych čakateľoch a o úradníkoch 
ustanovených na služobných miestach I. 
služobnej triedy v štvrtej až šiestej plato
vej stupnici, na služobných miestach II. a 
III. služobnej triedy v piatej až siedmej 
platovej stupnici a na služobných miestach 
IV. služobnej triedy v šiestej až siedmej 
platovej stupnici; sťažnosť podľa § 20 ods. 
3 služobnej pragmatiky možno podať i pri 
celkovom posudku „dobrom",

b) kvalifikácia sa určuje a do kva
lifikačných tabuliek zapisuje každý rok len 
pre úradníckych čakateľov. O zamestnan
coch, ktorí už boli kvalifikovaní, a to na
posledy celkovým posudkom aspoň dob
rým, prevedie sa kvalifikácia iba ak sa 
zmenily okolnosti pre kvalifikáciu rozho
dujúce, alebo ak zamestnanec sám žiada 
o nové kvalifikovanie podaním na služob
nom úrade do 10. januára, ktorý nasleduje 
po roku, za ktorý sa domáha nového kva
lifikovania.“

Čl. III.
Vláda sa zmocňuje upraviť nariadením 

kvalifikačný postup tak, aby každá za
mestnanecká kategória mala možnosť zú
častniť sa jedným zástupcom na kvalifiko
vaní svojich príslušníkov.

Čl. IV.
Vládne nariadenie č. 235/1939 a zákon 

č. 58/1940 SI. z. sa zrušujú.

Čl. V.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Medrický v. r. Dr. Pružinský v. r.
Stano v. r. Sivák v. r.
Čatloš v. r. Dr. Karvaš v. r.

Tlaí Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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155.
Vyhláška ministra zahraničných vecí 

zo dňa 4. augusta 1942
o dohode medzi slovenskou vládou a maďarskou kráľovskou vládou o platbách sú
visiacich s niektorými pczemkovo-politickými opatreniami, ktoré sa už previedly 

alebo sa ešte prevedú.
Dňa 12. februára 1942 bola v Bratislave podpísaná splnomocnenými zástup

cami Slovenskej republiky a Maďarského kráľovstva dohoda medzi slovenskou vlá
dou a maďarskou kráľovskou vládou o platbách súvisiacich s niektorými pozemkovo- 
politickými opatreniami, ktoré sa už previedly alebo sa ešte prevedú.

Vláda na svojom zasadnutí dňa 22. apríla 1942 schválila uvedenú dohodu; 
Snem Slovenskej republiky zákonom zo dňa 8. júla 1942 priznal jej vnútroštátnu účin- 
nost. Ratifikačné listiny boly vymenené dňa 10. júna 1942 v Budapešti. Podľa hlavy 
C posledný odsek dohody nadobudla táto účinnosť 15. deň po výmene ratifikač
ných listín.

Dohoda sa uverejňuje v slovenskom a maďarskom pôvodnom znení.

Dr, Tuka v. r.

DOHODA 
medzi slovenskou vládou a maďarskou 
kráľovskou vládou o platbách súvisiacich 
s niektorými pozemkovo-politickými opa
treniami, ktoré sa už previedly alebo sa 

ešte prevedú.
Vzhľadom najprv na prejav maďarskej 

kráľovskej vlády, uvedený v záverečnej 
zápisnici, o rokovaniach maďarskej krá
ľovskej vlády vo veci úpravy pozemkovo- 
politických otázok, vzniklých medzi Slo
venskom a Maďarskom, pripojenej k tejto 
Dohode,

ďalej vzhľadom na prejav slovenskej 
vlády, uvedený v tej istej záverečnej zá
pisnici,

slovenská vláda a kráľovská vláda ma
ďarská svojimi podpísanými splnomocnen-

MEGALLAPODÁS
a Magyar Királyi Kcrmány és a Szlavák 
Kormány között az általuk foganatosított 
vagy ezután ioganatosítandó egyes fcld- 
birtokpolitikai intézkedésekkel kapcsola- 

tos iizetések tárgyában.
Tekintettel egyfelöl a magyar királyi 

kormánynak a Magyarország és Szlovákia 
között felmerült egyes földbirtokpolilikai 
kérdések íigyében íolytatott lárgyalások- 
ról késziilt és a jeleň Megállapodáshcz 
mellékelt Zárójegyzôkônyvbe foglalt kije- 
lentésére, 

tekintettel másfelôl a szlovák kor
mánynak az ugyanebben a Zárójegyzô- 
kônyvben foglalt kijelentésére, 

tekintettel végiil az emblett nyilatko- 
zatokból adódó tényleges helyzetre, 

Cena Ks 8,60.
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cami dohodly sa na odškodnení sloven
ských kolonistov a zvyškových statkárov, 
priebehom revízie česko-slovenskej pozem
kovej reformy zo svojich nehnutľnoslí v 
Maďarsku celkom alebo čiastočne vypu
dených, ako i na usporiadaní výkupnej 
'ceny nehnuteľností, ktoré slovenská vláda 
od maďarských štátnych občanov mieni 
použif, a to takto:

A. Odškodnenie slovenských koloni
stov a zvyškových statkárov, ktorým boly 
čiastočne alebo úplne odňaté nehnuteľno
sti revíziou česko-slovenskej pozemkovej 
reformy v Maďarsku,

Maďarská vláda nahradí ako odškodné 
pridelovú cenu a primeranú protihodnotu 
ešte jestvujúcich užitočných investícií tých 
nehnuteľností, ktorých nadobudnutie po
dľa nariadenia č. 2550/1939 M. E. pozba
vila alebo ešte pozbaví platnosti.

Suma odškodnenia v praxi ustáli sa 
takto:

1. Maďarská kráľovská vláda zaplatí 
slovenskej vláde zvlášf ustálenú paušálnu 
sumu titulom úplného odškodnenia koloni
stov a zvyškových statkárov, uvedených v 
sozname pripojenom k záverečnej zápis
nici, tvoriacej prílohu tejto Dohody, okrem 
toho prevezme na seba vyrovnanie jestvu
júceho zbytku z hypotekárnych dlžôb v so
zname vyznačených odškodnených vlast
níkov nehnuteľností ako i z pôžičiek, ktoré 
pôvodne vyzdvihlo v sume Ks 27,240.728.— 
„Obecno-prospešné stavebné družstvo v 
Bratislave" a „Stavebné a bytové družstvo 
kolonistov na Slovensku v Bratislave" u 
pražskej Zemskej banky. Slovenská vláda, 
poťažne maďarská kráľovská vláda posta
rajú sa o to, aby voči maďarským a sloven
ským veriteľom za dlžníka vstúpil maďar
ský štát namiesto odškodnených vlastní
kov nehnuteľností.

Horeoznačená paušálna suma odškod
ného bola ustálená na základe soznamu 
o prípadoch pozbavenia vlastníctva. Na
koľko bude ustálené, že soznam ten treba 
doplniť alebo z neho vynechať niektoré 
prípady, pozmení sa tomu primerane od
škodná suma. Svoje požiadavky v tejto 
veci obe vlády oznámia si do dvoch mesia
cov od podpísania tejto Dohody. Obidve 
vlády dohodnú sa ešte na úprave odškod
nej sumy, na číselnej výške úpravy a o

a magyar királyi kormány és a szlovák 
kormány a cseh-jzlovák földrefprm felíil- 
vizsgálata során Magyarországon ingatla- 
naikból egészben vagy részben kimozdí- 
tott szlovák telepesek és maradékbirtoko- 
sok kártalanitása, valamint a szlovák kor
mány által magyar állampolgároktól igény- 
bevenni szándékolt ingatlanok megváltási 
árának rendezése tekintetében alulirolt 
meghatalmazottaik útján a kôvetkezôkben 
állapodtak meg:

A. A cseh-szlovák töldrelorm leliil- 
vizsgálata során Magyarországon ingatla- 
naikból egészen vagy részben kimozdilott 
szlovák telepesek és maradékbirtokosok 
kártalanitása.

A magyar királyi kormány azokért az 
ingatlanokért, amelyek szerzését a 2.550/ 
1939 M. E. számú rendelet alapján hatály- 
talanított vagy hatálytalanitani fogja, kár- 
talanításként az ingatlan juttatási árát és 
a meglévô hasznos beruházások méltá- 
nyos ellenértékét tériti meg.

E kártalanítás összege a gyakorlatban 
a kôvetkezôképen nyer megállapítást:

1. A jeleň Megállapodás melléklétét 
képezó Zárójegyzôkônyvhez csatolt jegy- 
zékben felsorolt telepesek és maradékbir
tokosok teljes kártalanitása cimén a ma
gyar királyi kormány a szlovák kormány- 
nak külön megállapított átalányôsszeget fi- 
zet és ezenfeliil magára válalja a kártalani- 
tott ingatlantulajdonosoknak a jegyzékben 
feltiintetett, jelzálogjogilag biztosított ter- 
heikbôl, valamint az Obecnoprospešné sta
vebné družstvo v Bratislave és a Stavebné 
a bytové družstvo kolonistov na Sloven
sku v Bratislave épitési szôvetkezeteknek 
a Zemská banka prágai pénzintézettôl fel- 
vett, eredetileg 27,240.728 Ks összegü kôl- 
csônébôl fennálló hátralék kiegyenlítését. 
A magyar királyi kormány, illletöleg a 
szlovák kormány gondoskodni fog arról, 
hogy a magyar és a szlovák hitelezôkkel 
szemben a kártalanított ingatlantulajdono- 
sok helyébe a magyar állam léphessen 
adósként.

A kártalanitás fentemlitett átalány- 
ôsszege a jegyzékben felsorolt hatálytala- 
nitási esetek alapulvételével állapittatott 
meg. Amennyiben megállapítást nyer, hogy 
a jegyzék kiegészitésre szorul, vagy abból 
egyes eseteket el kell hagyni, a kártalani- 
tási összeg megfelelöen módosul. Vona'lko- 
zó kivánságait a két kormány a jeleň Meg
állapodás aláirásától számitott hat hónopon 
beliil kôzli egymással. A kártalanitás ôssze- 
gének módositására, a módositás összeg- 
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spôsobe vyúčtovania Odškodná suma 
upraví sa podľa tých zásad, ktoré sa vzaly 
za základ tejto Dohody.

2. Maďarská vláda vyzve tých maďar
ských veriteľov odškodnených vlastníkov 
pôdy podľa bodu 1., ktorých pohľadávky 
nie sú uvedené v hore spomenutom sozna
me hypatekárnych pohľadávok, aby svoje 
pohľadávky prihlásili behom 3 mesiacov 
počítajúc od nadobudnutia platnosti tejto 
Dohody alebo od prípadného doplnenia so
znamu. Pravosť týchto pohľadávok preskú
ma si slovenská vláda do 2 mesiacov. Slo
venská vláda uzná zásadne pravosť 'tých 
pohľadávok, ktoré sa zakladajú na právo
platnom súdnom rozsudku alebo na vyko
nateľnej listine. Nakoľko by Slovenská 
vláda neuznala pravosť niektorej pohľa
dávky, veriteľ môže žiadať, aby vo veci 
rozhodla smiešaná komisia. Rozhodnutie 
komisie nevylučuje ešte uplatnenie pohľa
dávky riadnou zákonnou cestou. Hore uve
dené pohľadávky môže maďarská kráľov
ská vláda vyplatiť na ťarchu spomenutej 
odškodnej sumy.

Cestou tohto pokračovania môžu sa 
prihlásiť aj tie pohľadávky, ktoré prislú
chajú maďarskému štátu a verejnoprávnym 
korporáciám za dobu pred 10. novembrom 
1938 v smysle dohody o úprave, krajinských 
dlžôb a krajinských majetkov.

Usporiadanie uvedené v 1. odseku tohto 
bodu nevzťahuje sa na tie pohľadávky, 
o ktorých sa zistilo, že nesúvisia s hospo
dárením odškodnených vlastníkov nehnu
teľností na maďarskom území.

3. V 1. bode uvedení odškodnení vlast
níci nehnuteľností sú oprávnení svoje po
hľadávky vymáhať podľa platných maďar
ských právnych pravidiel; transfer vydo
bytých pohľadávok prevedie sa nižšie uve
deným spôsobom, stanoveným v ďalšom 
pre transfer horeuvedenej sumy odškod
nenia.

4. Po plnom uspokojení všetkých od-, 
škodňovacich nárokov i s úrokami z pau
šálnej sumy uvedenej v 1. bode, pokiaľ sa 
vzťahujú na podstatu nehnuteľností, na in
vestície na nich, na živý a mŕtvy inven
tár, na zanechané nehnuteľnosti a iné hnu
teľnosti alebo zásoby, konečne na výdav- 

szeríiségére és az elszámolás módjára vo- 
natkozólag a két kormány meg fog álla- 
podni. A kártalanitási ôsszeg azoknak az 
elveknek az alapján fog módositatni, amely 
elvek alapulvételével annak megállapilása 
tôrtént.

2. A magyar királyi kormány fel fogja 
hivni az 1. pont szerint kártalanitott ingat- 
lantulajdonosok oly magyarországi hilele- 
zôit, akiknek a kôvetelése a jelzálogjogi- 
lag bozitosított kôvetelések fentemlített 
jegyzékében nem foglaltatik berme, hogy 
kôveteléseiket a jeleň Megállapodás élet- 
belépésétôl, illetôleg a jegyzék esetleges 
kiegészitésétôl számitott 3 hónapon beliil 
jelentsék be. E kôvetelések valôdiságát a 
szlovák kormány további két hónap alatt 
megvizsgálja. A szlovák kormány elvileg 
elismeri azoknak a kôveteléseknek a va- 
lódiságát, amelyek jogerôs birói itéleten 
vagy végrehajtható okiraton alapulnak. 
Amennyiben a szlovák kormány valamely 
kôvetelés valôdiságát nem ismeri el, a hi- 
telezô kérheti, hogy a kérdésben vegyes 
bizottság dôntsôn. A bizottság dôntése 
nem zárja ki a kôvetelésnek a tôrvény 
rendes utján való érvényesitését. A fen- 
tiek szerint fennálló kôveteléseket a ma
gyar királyi kormány a fent megjelôlt kár
talanitási ôszeg terhére kiegyenlitheti.

Ezen eljárás során jelenthetôk be azok 
a kôvetelések is, amelyek a magyar álla- 
mot és kôziileteket a tartományi adóság és 
tartományi vagyon rendezésérôl szóló 
egyezmény értelmében az 1938 november 
10-ike elôtti idôre megilletik.

Azoknak a kôveteléseknek a tekinte- 
tében, amelyekre nézve megállapitást 
nyer, hogy a kártalanitott ingatlamtulajdo- 
nosok magyarországi gazdálkodásával nin- 
csenek ôsszefiiggésben, a jeleň pont elsô 
bekezdésében foglalt rendezésnek nincs 
helye.

3. Az 1. pont szerint kártalanitott in- 
gatlantulajdonosok jogosultak magyarorszá
gi kôveteléseiket a fennálló magyar jog- 
szabályok szerint behajtani; a behajtott 
kôvetelések átutalása a fent megjelôlt 
kártalanitási ôsszeg átutalására nézve az 
alábbiakban megállapitott módon tôrténik.

4. Az 1. pontban emlitett kártalanitási 
átalányôsszeggel a jegyzékben felsorolt in- 
gatlantulajdonosok kártalanitási igényei, 
úgy az ingatlanok állagát, mint az azokra 
eszkôzôlt beruházásokat, az élô és holt 
leltárt, a visszahagyott egyébb ingóságo- 
kat és készleteket, végiil a gazdasági úžera
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ky, spojené s hospodárskou prevádzkou a 
ušlý zisk, nemôžu už vlastníci nehnuteľ
ností uvedení v sozname viac uplatňovať 
nijaké nároky ani voči maďarskému štátu 
ani voči osobám, ktorým maďarský štát 
ich nehnuteľnosti pridelil. Odškodnení 
vlastníci nehnuteľností nemôžu uplatňovať 
ani nárok z titulu poškodenia, zničenia, 
alebo odstránenia ich vecí v súvislosti 
s pripojením územia.

5. Shoda je v tom, že tie prípady, v 
ktorých pozbavenie vlastníctva stalo sa do 
dňa podpísania tejto Dohody, ale nie sú 
uvedené v sozname, upravia sa každopád
ne podľa pokračovania uvedeného v 2. od
seku bodu 1.

6. V tých prípadoch pozbavenia vlast
níctva, ktoré sa stanú po podpísaní tejto 
Dohody, maďarská kráľovská vláda ustá
li odškodnenie individuálne a podľa, zá
sad obsažených vo vládnom nariadení č. 
2550,1939 M. E. ako i podľa zásad zacho
vaných pri ustálení paušálnej odškodňova- 
cej sumy, spomenutej v bode 1.

Ak je takto ustálené odškodné značne 
nižšie, ako suma pridelovej ceny za nehnu
teľnosť a primeranej súhrnnej protihodno
ty prevedených a ešte jestvujúcich užitoč
ných investícií, potom môže strana, ak je 
slovenským štátnym občanom, do 15 dni od 
prijatia výmeru ustaľujúceho odškodné, 
žiadať podaním na pozemkovo-politickom 
oddelení maďarského kráľovského mini
sterstva orby, aby smiešaná komisia, k to
mu cieľu zriadená, rozhodla o odškodnom 
na základe pridelovej ceny a na základe 
primeranej protihodnoty jestvujúcich uži
točných investícií.

V prípade pozbavenia vlastníctva ne
hnuteľnosti môže vlastník voľne nakladať 
so živým a mŕtvym inventárom; ak sa 
však pozbavenie vlastníctva týka vše
tkých nehnuteľností, príslušný maďarský 
úrad na žiadosť strany prevezme ho za 
tržnú cenu. Proti ustáleniu ceny môže 
strana, ak je slovenský štátny občan, po
dať podanie na smiešanú komisiu; komisia 
rozhodne o podaní v nespornom pokračo
vaní.

7. Z odškodného stanoveného podľa 
bodu 6. maďarská kráľovská vláda vypla
tí záujemcovi saldo, ktoré sa ukáže po 
srážke dlžôb, alebo, keby odškodné nesta- 

kiadásail és elmaradt hasznait illetôen tel- 
jes mértékben kamatokkal egyíitt kielé- 
gittetvén, nevezettek sem a magyar állam- 
mal, sem azokkal a személyekkel szem- 
ben, akiknek a magyar állam az ingatlano- 
kat juttatta, semminemii kôvetelést nem 
támaszthatnak. A kártalanitott ingatlan- 
tulajdonosok a visszacsatolással kapcso- 
látban tárgyak megrongálásából, elpuszti- 
tásából vagy eltávolitásából eredô károk 
cimén sem támaszthatnak igényl.

5. Egyetértés áll fenn abban a tekintet- 
ben, hogy a jegyzékben nem foglalt azokaz 
esetek, amelyekben a hatálytalanitás a je
leň Megállapodás aláirásának napjáig meg- 
tôrtént, mindenesetre az 1. pont második 
bekezdésében foglalt eljárás szerint ren- 
deztetnek.

6. A jeleň Megállapodás aláirása után 
tôrténô hatálytalanitások esetében a kár- 
talanitási ôsszeget a magyar királyi kor
mány a 2.550/1939. M. E. sz. kormányren- 
deletben lefektetett és az 1. pontban emlí- 
telt kártalanitási átalányôsszeg megállapi- 
tásánál is szem elôtt tariott elvek szerint 
egyémileg fogja megállapítani.

Ha az ekként megállapitott kártalanitá- 
si összeg jelentékenyen alacsonyabb, mint 
az ingatlan juttatási árának és az ingatla- 
non eszközölt jelenlcg is meglévó hasznos 
beruházások méltányos ellenértékéi»k 
együttes összege, ugy a fél, amennyiben 
szlovák állampolgár, a kártalanitás ôssze
gét megállapító határozat kézhezvételétôl 
iszámitott 15 napon beliil a m. kir. fôldmi- 
velésíigyi minisztérium fôldbirtokpolitikai 
csoportjánál benyujtandó elôterjesztéssel 
kérheti, hogy a kártalanitás ôsszegét az e 
c é Íra létesitendô vegyesbizottság az ingat
lan juttatási ára és az ingatlanon eszkö
zölt, jelenleg is meglévó hasznos beruhá
zások méltányos ellenértéke alapján álla- 
pitsa meg..

Hatálytalanitás esetébeni az ingatlan 
tulajdonosa az élô és holt leltár felett sza- 
badon rendelkezhetik; az egész ingatlanra 
vonatkozó hatálytalanitás esetében az ille
tékes magyar hatóság azt a fél kivánságá- 
ra forgalmi áron átveszi. Az ármegállapi- 
tás eilen a fél, amennyiben szlovák állam
polgár, a vegyes bizottsághoz elôterjesztés
sel élhet; a bizottság az elôterjesztés feiet 
sommás eljárassal dönt.

7. A 6. pont szerint megállapitott kárta
lanitási összegböl a magyar királyi kor
mány a terhek levonása vagy — amennyi
ben a terhekre a kártalanitási összeg teljes 
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čilo na úhradu tiarch, saldo po rozvrhovom 
pokračovaní.

B, Výkupná cena nehnuteľnosti použi
tých na Slovensku od maďarských štát
nych občanov.

Shoda je v tom, že výkupnou cenou 
je skutočná tržná cena. Táto cena v praxi 
ustáli sa takto:

1. U poľnohospodárskych nehnuteľno
stí ustáli slovenský Štátny pozemkový 
úrad po vypočutí strany výkupnú cenu po
dľa vládneho nariadenia č. 206/1940 SI. 
z. herúc v úvahu katastrálny výnos zod
povedajúci skutočnému stavu.

• Ak strana takto ustálenú odhadnú ce
nu prijme, ďalej sa nepokračuje.

Ak ustálená cena je značne nižšia ako 
skutočná tržná cena, môže strana do 15 
dní od prijatia ustaľujúceho výmeru žia
dať u Štátneho pozemkového úradu, aby 
výkupnú cenu ustálila smiešaná komisia 
k tomu cieľu zriadená.

Vlastník môže voľne disponovať so ži
vým a mŕtvym inventárom; v prípade po
užitia všetkých nehnuteľností môže Štát
ny pozemkový úrad prevziať ho na žiadosť 
strany za tržnú cenu. Proťi ustáleniu ceny 
Štátnym pozemkovým úradom, môže stra
na podať žiadosť spôsobom shora uvede
ným na smiešanú komisiu; komisia rozhod
ne o podani v nespornom pokračovaní.

2. U lesných majetkov ustáli Štátny 
pozemkový úrad výkupnú cenu lesa po
dľa vládneho nariadenia č. 206/1940 SI. z.

Shoda je v tom, že srážka, prípustná 
pri lesných porastoch až do výšky 3O°/o 
z ceny stanovenej na základe tabuliek, 
pripojených k slovenskému vládnemu na
riadeniu č. 206/1940 SI. z., a to podľa § 10 
tohto nariadenia, môže sa zvýšiť na 5O°/o. 
Pri ochranných lesoch, ďalej pri lesoch ži
velnými pohromami alebo zverinou v znač
nej miere postihnutých cena vyrátaná na 
podklade tabuliek môže byť snížená až 
o 5O°/o. Pri tých lesoch, ktoré sú zaťaže
né bezplatnou zalesňovacou služobnosťou, 
z ceny vyrátanej na základe tabuliek mož
no odrátať 4°/o-ami kapitalizovanú hodno
tu služobnosti,

fedezetet nem nyujt — a megtartandó sor- 
rendi tárgyalás után mutatkozó egyenle- 
get fizeti ki az érdekeltnek.

B. A szlovákiai magyar állampolgárok- 
tól igénybevett ingatlanok megváltási ára.

Egyetértés áll fenn arra nézve, hogy 
megváltási árként a valóságos forgalmi 
árat kell megtériteni. Ez az ár a gyakor- 
latban a kôvetkezôképpen nyer megállapi
tást:

1. A mezôgazdasági ingatlanoknál a 
szlovák fôldhivatal a fél meghallgatása 
után az 1940. évi 206. számú szlovák kor- 
mányrendelet alapján a valóságos helyzet- 
nek megfelelô kat. tiszta jôvedelem figye- 
lembevételével megállapitja az ingatlan 
megváltási árát.

Amennyiben a fél az ekként megálla
pitott megváltási árat elfogadja, további 
eljárásnak nincs helye.

Ha a megállapitott ár a valóságos for
galmi árnál jelentékenyen alacsonyabb, 
ugy a fél a szlovák fôldhivatalnál az ár- 
megállapitó határozat kézhezvételétôl szá- 
mitott 15 napon beliil benyujtandó elôter- 
jesztéssel kérheti, hogy a megváltási árat 
az e célra létesitendô vegyesbizottság álla- 
pitsa meg.

Az élô és holt leltár felett a tulajdonos 
szabadon rendelkezhetik; az ingatlan tel- 
jes igénybevétele esetén a szlovák fôldhi
vatal azt a fél kivánságára forgalmi áron 
átveszi. A fôldhivatal ármegállapitása ei
len a fél a fentiek szerint a vegyes bizott- 
sághoz elôterjesztéssel élhet; a bizottság 
az elôterjeszés felett sommás eljárással 
dônt.

2. Az erdôbirtokoknál a szlovák fôld
hivatal a fél meghallgatása után az 1940. 
évi 206. számú szlovák kormányrendelel 
alapján megállapitja az erdôbirtok meg
váltási árát.

Egyetértés áll fenn aziránt, hogy az 
1940. évi 206. számú szlovák kormányren- 
delethez mellékelt táblázat alapján meg
állapitott árnak a rendelet 10. §-a szerinit 
3O°/o-ig terjedhetô csôkkentése a sarj- 
erdôknél 5O°/o-ig fokozható. A véderdôk- 
nél, továbbá az elemi csapások és vadká- 
rok által nagy mértékben sujtott erdôknél 
a táblázatok alapján kiszámitotl ár 5O°/o-ig 
terjedhetôen csôkkenthetô. Azoknál az 
erdôknél, amelyeket ingyenes faizási szor- 
galom terhel, a rendelet alapján kiszámi- 
tott árból a szolgalotnnak 4°/v-kal tôkési- 
tett értéke levonásba hozható,



688 Slovenský zákonník č. 155.

3. Z výkupnej ceny ustálenej podľa 1. 
a 2. vyplatí slovenská vláda vlastníkovi 
saldo zvyšujúce po prevedení rozvrhového 
pokračovania. Nespornú sumu zvyšujúcu 
v prospech vlastníka slovenská vláda vy
platí bez vyčkania právoplatnosti rozvr
hového usnesenia.

C. Spôsoby platenia.
Maďarská kráľovská vláda použije na 

zaplatenie odškodňovacej sumy, stanove
nej v bode A/l, predovšetkým tú sumu, 
ktorú v súvislosti s likvidáciou Košicko- 
Bohuminskej železnice má slovenská vlá
da zaplatiť maďarskému eráru, kým zvy
šok zapla'tí v dvoch rovnakých splátkach, 
sročných 1. apríla 1942 a 1. júla 1942.

V dôsledku svojho záväzku, uvedeného 
v predošlom odseku, maďarská kráľov
ská vláda zaplatí u Maďarskej národnej 
banky na účet „F", ktorý bude otvorený 
pre Slovenskú národnú banku v pengô vy
platenú protihodnotu tých súm sloven
ských korún, ktoré v súvislosti s likvidá
ciou Košicko-Bohumínskej železnice, slo
venská vláda zaplatí a ktoré v smysle 
príslušnej Dohody v jej prospech boly vy
účtované, ako i v pengô vyplatenú oroti- 
hodnotu súm sročných 1. apríla 1942 a 1. 
júla 1942. Pri vplatení v pengô vyplatenej 
protihodnoty bude základom v riadnom 
platobnom styku vždy platný kurz s niž
ším príplatkom.

Slovenská vláda uspokojí v hotovosti 
maďarských vlastníkov nehnuteľností slo
venskými korunami do výšky, ktorú si tí
to nárokujú pre platby, ktoré musia konať 
na Slovensku.

Ináč na uspokojenie maďarských vlast
níkov nehnuteľností použije slovenská vlá
da v prvom rade sumu, ktorú má Sloven
ská národná banka na konte „F" u Ma
ďarskej národnej banky, pričom sumy, kto
ré sa nedajú takto previesť, zaplatí podľa 
potreby v hotovosti a tieto budú transfe- 
rované v rámci riadneho platobného sty
ku.

Maďarská kráľovská vláda pengô plat
bami podľa 2. odseku tohto záhlavia zba
ví sa svojej prevzatej platobnej povinno
sti vtedy a v takej miere, kedy a v akej 
miere bude disponovať slovenská vláda s 
pengô sumami, ktoré vplynuly na konto 
„F" v prospech maďarských vlastníkov 
nehnuteľností pri kurze vždy platnom v

3. Az 1. és 2. szerint megállapitott vé- 
telárból a szlovák kormány a megtartan- 
dó sorrendi tárgyalás után mutatkozó 
egyenleget fizeti ki a tulajdonosnak. A tu- 
lajdonos javára vitatlanul fennmaradó osz- 
szeget azonban a szlovák kormány a sor
rendi végzés jogerôségének bevárása nél
kiil rendelkezésre bocsátja.

C. A fizetés módozatai.
A magyar királyi kormány az A/l. 

pontban. meghatározott kártalanitás ôssze- 
gének megfizetésére elsôsorban azt az 
ôsszeget használja fel, amely a Kassa— 
Oderbergi Vasút likvidálásával kapcsolat- 
ban a szlovák kormány részérôl a magyar 
kincstárnak fizetendô, mig a. fennmaradó 
ôsszeget 1942. április 1-én és 1942. július 
1-én esedékes két egyenlô részletben -fi- 
zeti meg.

Az elôzô bekezdésben foglalt kôtele- 
zetsége folytán a magvar királyi kormány 
a Kassa—Oderbergi Vasút likvidálásával 
kapcsolatban a szlovák Kormány által be- 
fizetendô szlovák koronaôsszegeknek a vo
natkozó megállapodás értelmében javára 
elszámolt pengôellenértékét, valamint az 
1942 április 1-én és 1942. július 1-én ese
dékes ôsszegek pengôellenértékét a Ma
gyar Nemzeti Banknál, a Szlovák Nemzeti 
Bank nevére nyitandó „F" jelzésii számlá- 
ra fizeti le. A pengôellenérték befízetésé- 
nél a rendes fizetési forgalomban minden- 
kor érvényes pénzárfolyam és az alacso- 
nyabb felár vétetik alapul.

A szlovák kormány a magyar ingatlan- 
tulajdonosokat, amennyiben azok Szlová- 
kiában teljesitendô fizetéseik céljára szlo
vák koronát igényelnek, ez ôsszegek ere- 
jéig készpénzben szlovák koronákban elé- 
giti ki. Egyébként a magyar ingatlantulaj- 
donosok kielégitésére a szlovák kormány 
elsôsorban a Szlovák Nemzeti Banknak a 
Magyar Nemzeti Banknál vezetett „F" jel
zésii számláján mutatkozó ôsszegeket a 
sziikséghez képest készpénzben fizeti meg 
és azok a rendes fizetési forgalom kereté- 
ben keríilnek átutalásra.

A jeleň fejezet második bekezdése sze
rint teljesitett pengô befizetésekkel a ma
gyar királyi kormány akkor és oly mér- 
tékben szabadul vállat fizetési kôtelezett- 
sége alól, amikor és amily mértékben a 
szlovák kormány az „F“ számlán befolyt 
pengôôsszegek felett a rendes fizetési for
galomban mindenkor érvényes pénzárfo-
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riadnom platobnom styku s použitím niž
šieho príplatku. Dochviľným plnením pen- 
gô platieb zbavuje sa však maďarská krá
ľovská vláda akejkoľvek ďalšej úrokovej 
povinnosti.

Odškodňovacie sumy prichodiace po
dľa bodov A/6-7 zaplatí maďarská krá
ľovská vláda podľa tých istých zásad, kto
ré sa budú všeobecne používal v prípa
doch pozbavenia vlastníctva prevedených 
podľa nariadenia č. 2550/1939 M. E. Ma
ďarská kráľovská vláda bude ochotná 
svojho času bezodkladne rokoval so slo
venskou vládou o modalitách plnenia pla
tieb pre slovenských záujemcov, ktori sa 
z Maďarska vyslahujú. Transfery na Slo
vensko prevedú sa cez konto „F" spome
nuté v 2. odseku tohto záhlavia. Pengô 
sumy, ktoré vplynú z tohto titulu na „F” 
konto, použije slovenská vláda — pri za
platení príslušnej protihodnoty v koru
nách — v prvom rade tiež na uspokoje
nie maďarských vlastníkov nehnuteľností.

Nakoľko by pengo sumy zaplatené na 
konto „F" presahovaly sumu potrebnú na 
uspokojenie maďarských vlastníkov ne
hnuteľností, saldo sa transferuje na Slo
vensko v rámci riadneho platobného sty
ku.

Táto dohoda má sá ratifikoval. Ratifi
kačné listiny, len čo bude možné, treba 
vymenil v Bratislave. Dohoda nadobudne 
platnosť v 15. deň po výmene ratifikačných 
listín.

V Bratislave dňa 12. februára 1942. 

lyam és alacsonyabb felár alkalmazása 
mellett a magyar ingatlantulajdonosok ja- 
vára rendelkezik. A pengôbefizetések 
pontos teljesitésével azonban a magyar ki
rályi kormány minden további kamatfize- 
tési kôtelezeltség alól mentesiil.

Az A/6-7. pont szerint járó kártalani
tási összegeket a magyar királyi kormány 
ugyanazon elvek szerint fizeti meg, mint 
amelyek a 2.550/1939 M. E. sz. rendelet 
alapján eszközölt hatálytalanitások eseté- 
ben általánosan alkalmaztatni fognak. A 
Magyarországról elkôltôzô szlovák érde- 
deltek részére teljesitendô fizetések módo- 
zatai tekintetében a magyar királyi kor
mány kész lesz annakidején a szlovák kor- 
mánnyal haladéktalanul tárgyalásokba lép- 
ni. A Szlovákiába teljesitendô átutalások 
a jeleň fejezet második bekezdésében emli
tett ‚‚F" számlán keresztĺil tôrténnek. Az 
ezen a cimen az „F” számlára befolyó pen- 
göösszegeket a szlovák kormány — a meg- 
felelô koronaellenérték megfizelése mellett 
— elsôsorban ugyancsak a magyar ingat
lantulajdonosok kielégitésére használja fel.

Amennyiben az „F“ számlára lefizetett 
pengöösszegek meghaladnák a magyar in
gatlantulajdonosok kielégitésére sziikséges 
ôsszeget, a mutatkozó egyenleg a rendes 
fizetési forgalom keretében keríil Szlová
kiába átutalásra.

Ezt a Megállapodást meg kell erôsite- 
ni. A megerôsitô okiratokat, mihelyt lehet- 
séges, Budapesten kell kicserélni. A Meg- 
állapodás a megerôsitô okiratot kicserélé- 
sét kôvetô 15-ik napon lép életbe.

Kelt Bratislavában, 1942, évi február 
12. napján.

Dr. ŠTEFAN POLYÁK v. r.

Dr. SEBESTYÉN PAL s. k.

Doplňujúca zápisnica
k dohode podpísanej dnešného dňa medzi 
slovenskou a maďarskou kráľovskou vlá
dou vo veci platieb, súvisiacich s niekto
rými pozemkcvo-politickými opatreniami 
už prevedenými, alebo ktoré sa ešte majú 

previesť.

1. Smiešaná komisia, spomenutá v do
hode, bude sa skladať z 3—3 členov, kto
rých vymenuje slovemská vláda a maďar
ská kráľovská vláda. Každá vláda uhradí 
honorár a výdavky členov, ktorých vyme-

Kiegészito Jegyzökönyv.
A Magyar Királyi Kormány és a Szlovák 
Kormány között az általuk foganatositott 
vagy ezután foganatositandó egyes föld- 
birtokpolitikai intézkedésekkel kapcsola- 
tos fizetések tárgyában a mai napon aláirt 

Megállapodáshoz,

1. A Megállapodásban emlitett Vegyes 
Bizolság a magyar királyi kormány és szlo
vák kormány által kinevezendô 3—3 tag- 
ból fog állani. Mindegyik kormány viseli az 
általa kinevezett tagok tiszteletdiját és 
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novala. Komisia určí si sama rokovací po
riadok; tajomnícke práce podľa povahy 
vecí obstará slovenský Štátny pozemkový 
úrad, pofažne oddelenie pre pozemkovú 
politiku Maďarského kráľovského mini
sterstva orby.

2. Strana musí svoje podanie na komi
siu náležite odôvodniť a doložiť vhodnými 
dôkazmi na jeho podopretie (znaleckým 
posudkom atď.). Na doloženie podania 
smiešaná komisia určí stránke primeraný 
termín.

3. Komisia rozhoduje o podaní ex 
aequo et bono na základe posúdenia úda
jov alebo dôkazov, ktoré stránka predo
strela, alebo ktoré komisia považovala za 
potrebné a z úradu si ich opatrila.

4. Táto doplňujúca zápisnica tvorí sú
čiastku dnes podpísanej Dohody medzi slo
venskou vládou s maďarskou kráľovskou 
vládou vo veci platieb, súvisiacich s nie
ktorými pozemkovo-politickýmí opatre
niami už prevedenými, alebo ktoré sa ešte 
prevedú.

V Bratislave dňa 12. februára 1942.

kôltségeit. A bizotság eljárási szabályait 
maga állapitja meg; titkári teendôit az 
iigyek természete szerint a szlovák fôld- 
hivatal, illetve a m. kir. fôldmivelésíigyi 
minisztérium földbirtokpolitikai csoportja 
látja el.

2. A bizottsághoz forduló fél elôter- 
jesztését kellôen indokolni és annak alátá- 
masztására alkalmas bizonyitékokkal 
(szakrétôi váleménnyel, stb.) felszerelni 
tartozik. Az elôterjesztés felszerelésére a 
vegyesbizotság a félnek megfelelô határ- 
idôt szab meg.

3. A bizottság a kérelem felett a fél 
által elôterjesztett vagy a bizottság által 
sziikségesnek talált és hivatalból beszerzett 
adatok vagy bizonyitékok mérlegelése 
alapján ex aequo et bono dônt.

4. Ez a Kiegészitô Jegyzôkônyv a Ma
gyar Királyi Kormány és a Szlovák Kor
mány között az általuk foganatositott vagy 
ezután foganatositandó egyes földbirtok
politikai intézkedésekkel, kapcsolatos fi- 
zetések tárgyában, a mai napon aláirt Meg
állapodás alkotérészét képezi.

Kelt Bratislavában, 1942. évi február hó 
12 napján.

Dr. ŠTEFAN POLYAK v. r. 
Dr. SEBESTYÉN PAL s. k.

Záverečná zápisnica o medzištátnych rokovaniach, ktoré boly 
medzi Slovenskom a Maďarskom o nie

ktorých otázkach pozemkovej politiky.

Nariadenie maďarskej kráľovskej vlá
dy č. 2550/1939 M. E. ustanovuje, že nado
budnutia nehnuteľnosti, získané z česko
slovenskej pozemkovej reformy úradným 
opatrením, alebo to nahradzujúcim sú- 
kromnoprávnym úkonom, môžu byť po
zbavené platnosti proti peňažnému od
škodneniu.

Oproti opatreniam maďarskej kráľov
skej vlády,.prevedeným na tomto základe, 
ktoré však slovenská vláda neuznala za 
oprávnené, uplatnila slovenská vláda ná
rok, aby zo svojich nehnuteľností vypude
ní slovenskí nadobúdatelia miesto peňaž
ného odškodnenia poťažne miesto prídelu 
pôdy niekde inde v Maďarsku, ako to ma
ďarský štát ponúkol, boli odškodnení pô
dou z nehnuteľností maďarských štátnych 
občanov, na Slovensku; tento nárok zase

Zárójegyzokônyv 
a Magyarország és Szlovákia között fel- 
meríílt egyes földbirtokpolitikai kérdések 
iigyében folytatott államkôzi tárgyalások- 

- róL

A magyar királyi kormány 2.550/1939. 
M. E. számú rendelete akként rendelkezik, 
hogy a csehszlovák földreform során ha- 
tósági intézkedés vagy hatósági intézke- 
dést pótló magánjogi iigylet útján tôrtént 
ingatlanszerzések pénzbeli kártalanitás 
ellenében hatálytalaníthatók.

A szlovák kormány a magyar királyi 
kormánynak ezen az alapon tett és a szlo
vák kormány által jogosnak el nem ismert 
intézkedéseivel szemben azt az igényt tá- 
masztotta, hogy az ingatlanukból kimoz- 
dított szlovák ingatlanszerzôk a magyar 
állam által felajánlott pénzbeli kártalani- 
tás, illetve Magyarorazágon máshol tôr- 
ténô fôldhôzjuttatás helyett magyar állam- 
polgárok Szlovákiában fekvô ingatlanaik- 
ból fôldben nyerjenek kártalanitást; ezt 
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neuznala za oprávnený kráľovská vláda 
maďarská.

V záujme praktického usporiadania 
tejto otázky, pri obojstrannom zachovaní 
právneho stanoviska, započaly sa medzi 
oboma vládami rokovania, ktoré trvaly od 
15. novembra 1939 do dnešného dňa.

Na záverečnom zasadnutí oboch ko
misií doluuvedeného dňa vedúci rokujú
cich komisii menom svojich vlád vyhlásili 
záväzne toto:

1. Vedúci maďarskej komisie vyhlasuje:

„a) Maďarská kráľovská vláda odškod
ní v peniazoch slovenských nadobúdate
ľov, uvedených v pripojenom sozname, za 
ich nehnuteľnosti, ktoré im boly na zákla
de nariadenia č. 2550/1939 M. E. odňaté, 
alebo ktoré sa im ešte odoberú.

b) Maďarská kráľovská vláda si po
držuje proti peňažitému odškodneniu prá
vo na pozbavenie nadobudnutia aj ohľa
dom nehnuteľností tzv. zvyškových stat
károv v sozname neuvedených, ktorí svoje 
nehnuteľnosti nadobudli z česko-sloven
skej pozemkovej reformy riadnym príde
lom, alebo na základe § 7 záborového zá
kona.

c) Maďarská kráľovská vláda ponechá 
kolonistov neuvedených v sozname na ich 
mieste pobytu a — proti peňažnému od
škodneniu — pozbaví platnosti nadobud
nutie ich nehnuteľnosti len na čiastke, 
prevyšujúcej 20 k. j. Do týchto 20 k. j. sa ne
zarátajú intravilány (stavebný pozemok, 
dvor so stavbami, humno a zeleninová zá
hrada) v maximálnej rozlohe 1 k. j. Pozba
venie platnosti prvedie maďarská kráľov
ská vláda tak, aby pozemky, ktoré majú 
byt kolonistovi ponechané, ostaly podľa 
možnosti v jednom celku a v blízkosti jeho 
bývania.

d) Z drobných prídelov poskytnutých 
praobyvateľom v sozname neuvedeným 
pozbaví maďarská kráľovská vláda — 
proti peňažnému odškodneniu — platnosti 
len toľko, aby v majetku praobyvateľa 
ostalo spolu s jeho pôvodným majetkom 
aspoň 35 k. j. hospodársky používateľnej 
pôdy.

e) Maďarská kráľovská vláda prevedie 
svoje opatrenia vo veci pozbavenia plat
nosti ohľadom bodov c) a d) najneskoršie 
do 1. apríla 1943 s účinnosťou od konca 
dotyčného hospodárskeho roku.

f) Nadobudnutia nehnuteľností, ktoré 

az igényt viszont a magyar királyi kor
mány nem ismerte el jogosnak.

A jogi álláspontok mindkét részrôl tôr
tént fentartása mellett a kérdés gyakorlati 
rendezése iránt a két kormány között tár- 
gyalások indultak meg, amelyek 1939. évi 
november hó 15. napjától a mai napig tar- 
tottak,

A bizotsági tárgyalások alulirott napon 
megtartott záróíilésen a tárgyalóbizotsá- 
gok vezetôi kormányaik nevében az aláb- 
bi kôtelezô kijelentéseket tették:

1. A magyar tárgyalóbizotság vezetóje 
kijelenti a kôvetkezôket:

„a) A magyar királyi kormány az ide- 
mellékelt jegyzékben felsorolt szlovák in- 
gatlanszerzöket a 2.550/1939. M. E. számú 
rendelet alkalmazásával átvett, illetve át- 
veendô ingatlanaikért pénzben kártala- 
nítja.

b) A jegyzékben nem foglalt u. n. ma- 
radékbirtokosoknak rendes juttatás és a 
csehszlovák fôldreformtôrvény 7. §-a alap
ján szerzett ingatlanai tekintetében a 
magyar királyi kormány szintén fenntart- 
ja jogát az ingatlanszerzésnek pénzbeli 
kártalanitás mellett tôrténô hatálylalani- 
tására.

c) A jegyzékben fel nem sorolt tele- 
peseket a magyar királyi kormány lakó- 
helyükön meghagyja és az általuk tôrtént 
ingatlanszerzésekbói — pénzbeli kártala
nitás mellett — osupán a 20 kat. holdat 
meghaladó rész szerzését fogja hatályta- 
lanitani. A 20 kat. holdba nem számit be 
a beltelek (házhely, udvar épúletekkel, 
szériiskert és konyhakert) maximálisan 1 
kat. hold kiterjedésben. A hatálytalanitást 
a magyar királyi kormány oly módon fog
ja keresztiilvinni, hogy a telepesnek meg- 
hagyandó teriilet a lehelôséghez képest 
egy tagban és a telepes lakásához kôzel 
maradjon meg.

d) A jegyzékben fel nem sorolt ôs- 
lakósoknak tôrtént kisjutatásokból a ma
gyar királyi kormány — pénzbeli kártala
nitás mellett — csupán annyit fog hatály- 
talanitani, hogy az ôslakósnak tulajdoná- 
ban az eredeti birtókával egyiitt legalább 
35 kat. hold gazdaságilag hasznositható 
teriilet maradjon.

e) A magyar királyi kormány a c) és d) 
pontok szerinti hatálytalanitások tekinte
tében legkésôbb 1943. évi április hó l.-ig 
az illetô gazdasági év végélôl kezdôdô 
hatállyal intézkedni fog.

f) A fenti b), c) és d) pontok szerint 
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neboly v smysle bodov b), c) a d) zrušené, 
maďarská kráľovská vláda potvrdí".

2, Vedúci slovenskej vládnej komisie 
vyhlasuje toto:

„a) Slovenská vláda nepoužije z ne
hnuteľností maďarských štátnych občanov 
viac, ako 18.000 k. j. poľnohospodárskej a 
42.000 k. j. lesnej pôdy. Slovenská vláda na 
každý prípad použije v celom ich rozsahu 
poľnohospodárske a lesné nehnuteľnosti 
tých maďarských štátnych občanov, ktorí 
sa považujú za Židov a celkovú výmeru 
týchto zaráta do uvedených 18.000 poťaž
ne 42.000 k. j.

b) Použitie poľnohospodárskych nehnu
teľností prevedie sa tak, že dňom 1. októ
bra 1942 6.000 k. j., dňom 1. októbra 1943 
ďalších 6.000 k. j. a dňom 1. okióbra 1944 
zbývajúcich 6.000 k. j. bude prevzaté.

Pri použití slovenská vláda v prvom 
rade bude podľa možnosti braf ohľad na 
židovské majetky. Úalej na každý prípad 
bude brat ohľad na tie nehnuteľnosti, kto
ré ich majitelia dobrovoľne ponúknu do 15. 
apríla 1942 slovenskému Štátnemu pozem
kovému úradu na použite pod podmien
kou, že ponúknuté majetky sú vhodné pre 
pozemkovo-politické ciele. O týchto ponu
kách sa slovenský Štátny pozemkový úrad 
vyjadrí najneskoršie do 1. júla 1942.

Ak by slovenská vláda v niektorom ro
ku pri použití dobrovoľných ponúk pre
kročila výmeru, ktorú môže ročne použiť, 
zaráta zvyšok do výmery, ktorú môže po
užiť v nasledujúcom roku.

V prípade, že sa použije len časť poľno
hospodárskej nehnuteľnosti maďarského 
štátneho občana-nežida, použije sloven
ská vláda v prvom rade tie čiastky majet
ku, ktoré slúžia k dočasnému umiestneniu 
slovenských kolonistov, vysťahovavšich sa 
z Maďarska.

Slovenská vláda nepoužije, vyjmúc do
brovoľné ponuky, poľnohospodárskych ne
hnuteľností maďarských štátnych občanov- 
nežidov, ktorých poľnohospodárske nehnu
teľnosti nepresahujú 75 k. j.

c) Prevzatie lesných nehnuteľností pre
vedie sa takto;

14.000 k. j. použije slovenská vláda z les
ných nehnuteľností maďarských štátnych 
občanov, ktoré sú t. č. podľa zákona o 

nem hatálytalanított ingatlanszerzéseket 
a magyar királyi k-ormány meg fogja erô- 
síteni."

2. A szlovák kórmánybizottság vezelô- 
je kijelenti a kôvetkezôket:

„a) A szlovák kormány a magyar ál- 
lampolgárok ingatlanaikból nem fog tôb- 
bet igénybevenni, mint 18.000 kat. hold 
mezôgazdasági és 42.000 kat. hold erdô- 
gazdassági ingatlan t. A szlovák kormány 
minden esetre egész kiterjedésében igény- 
beveszi a zsidónak tekintendô magyar ál- 
lampolgárok valamennyi mezô- és erdô- 
gazdassági ingatlanát, amelyek ôsszterii- 
lete beszámít a fenti 18.000, illetve 42.000- 
kat. holdba.

b] A mezôgazdasági ingatlanok igény- 
bevétele akként tôrténik, hogy 1942 ok
tóber l.-vel 6000 kat. hold, 1943 október 
l.-vel további 6000 kat. hold és 1944 ok
tóber l.-vel a hátralevô 6000 kat. hold fog 
átvétetni.

Az igénybevételeknél a szlovák kor
mány elsôsorban lehetôleg tekintettel lesz 
a zsidóbirtokokra. Mindenesetre tekintet
tel lesz továbbá azokra az ingatlanokra, 
amleyeket tulajdonosaik a szlovák fôld- 
hivatalnak az igénybevétel céljára 1942 
áprílis 15.-ig ônként felajánlanak, feltéve, 
hogy a felajánlott birtokok fôldbirtok- 
politikai célra alkalmasak. A felajánlások 
tekintetében a szlovák fôldhivatal leg- 
késôbb 1942 július l.-ig nyilatkozni fog.

Amennyiben az évenként igénybe- 
vehetô teriiletmennyiséget a szlovák kor
mány az ônkéntes birtokfelajánlások fel- 
használásával valamelyik évben túlľépné, 
úgy a tôbbletet a kôvetkezô évben igény- 
bevebetô teríiletbe be fogja számítani.

Amennyiben zsidónak nem tekintendô 
magyar állampolgár, mezôgazdasági ingat- 
lana részben keriil igénybevételre, úgy a 
szlovák kormány elsôsorban azokat a bir- 
tokrészeket fogja igénybevenni, amelyek 
jelenleg Magyarországról elköltözött szlo
vák telepesek ideiglenes elhelyezésére 
szolgálnak.

A szlovák kormány az ônkéntes fel- 
ajánlás esetét kivéve, nem fog igénybe- 
vételt foganatosítani zsidónak nem tekin
tendô magyar állampolgárok olyan mezô
gazdasági ingatlanából, amelynek ôssz- 
kiterjedése a 75 kat. holdat nem haladja 
meg.

c) Az erdôgazdasági ingatlanok igény- 
bevétele a kôvetkezô módon fog tôrténni:

A szlovák kormány 14.000 kat. holdal 
a magyar állampolgároknak a csehšzlovák 
fôldreform tôrvény alapján jelenleg leíog- 
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česko-slovenskej pozmekovej reforme pod 
záborom.

Okrem toho použije slovenská vláda 
6.000 k. j,, ktoré na tento cieľ ponúkne nie
ktorý maďarský štátny občan zo svojho 
voľného majetku a ktoré slovenská vláda 
uzná za vyhovujúce.

Slovenská vláda ďalej použije v celom 
rozsahu lesné majetky maďarských štát
nych občanov, ktorí sa považujú za Židov. 
Výmera týchto majetkov počíta sa na 
8.000 k. j. s tým, že ak by sa toto vypočíta
nie pri prevádzaní ukázalo či vysokým ale
bo nízkym, zvyšok, alebo schodok nebude 
mať vplyv na rozsah pôdy, ktorá môže byt 
použitá v iných kategóriách.

Slovenská vláda ďalej použije z Orav
ského komposesorátu ideálne spoluvlast
nícke podiely, patriace maďarským štát
nym občanom, ktorých výmera sa ráta na 
12.000 k. j. Nakoľko sa tento počet pri pre
vádzaní ukáže vyšším, alebo nižším, zvy
šok, alebo schodok nebude maf vplyv na 
výmeru pôdy, ktorá môže byť použitá 
v iných kategóriách.

Napokon slovenská vláda použije 2.000 
k. j. primeraných lesných nehnuteľností, 
ktoré budú označené maďarskou vládou 
z lesných nehnuteľností maďarských štát
nych občanov.

d) Nehnuteľnosti maďarských štátnych 
občanov, ktoré podľa bodov a), b) a c) ne
boly použité, slovenská vláda oslobodí od 
akéhokoľvek ďalšieho použitia.‘‘

Vedúci oboch rokujúcich komisií me
nom svojich vlád vyhlasujú, že si rezervu
jú i naďalej svoje právne stanovisko voči 
postupu druhej vlády.

Vzhľadom však na skutočný stav, od
vodený z vyhlásení v bodoch 1. a 2., do
hodli sa vedúci rokujúcich komisií menom 
svojich vlád na tom, že ani jedna ani dru
há vláda neurobí opatrenia, proti opatre
niam druhej vládv, ktoré by presahovaly 
obsah vlastného vyhlásenia, pokiaľ druhá 
vláda zachová obsah svojho vyhlásenia a 
obsah finančnej, súčasne podpísanej, Do
hody.

V Bratislave dňa 12. februára 1942.

Dr. STEFAN 
Dr. SEBESTYÉN PAL s. k,

Lalás (zábor) alatt álló erdôingatlanaiból 
fog igénybevenni.

Igénybevesz ezenfelíil a szlovák kor
mány valamely magyar állampolgár erdó- 
birtokos által szabad ingatlanából e célra 
felajánlot és megfelelônek talált 6000 kat. 
holdat.

A szlovák kormány igénybeveszi to
vábbá a zsidónak tekintendô magyar ál- 
lampolgárok erdôbirtokait teljes kiterje- 
désében. Ezeknek a birtokoknak a kiter- 
jedése 8000 holddal vétetik számításba 
azzal, hogy amennyiben ez a szám a ke- 
resztiilvitelnél nagyobbnak vagy kisebb- 
nek mutatkozik, a tôbblet illetve hiány 
nem bir kihatással az egyéb kategóriák- 
ban igénybevehetô teriilet nagyságára.

A szlovák kormány igénybeveszi to
vábbá az árvai kôzbirtokosságból a ma
gyar állampolgárokat megilletô eszmei 
tulajdonosi illetôségeket, amelyeknek te- 
ríiletben kifejezett kiterjedése 12.000 kat. 
holddal vétetik számításba. Amennyiben 
ez a szám a keresztĺilvitelnél nagyobbnak 
vagy kisebbnek mutatkozik, a tôbblet, il
letve hiány nem bir kihatással az egyéb 
kategóriákban igénybevehetô teriiletnagy- 
ságára.

Igénybevesz végiil a szlovák kormány 
a magyar állampolgárok erdôingatlanai
ból a magyar kormány által kijelôlendô 
2000 kat. hold kiterjedésii és megfelelô 
erdôingatlant.

d) A magyar állampolgároknak a fenti 
a), b) és c) pontok szerint igénybe nem 
vett ingatlanait a szlovák kormány min- 
den további igénybevételtôl mentesiteni 
fogja.“

A két tárgyalóbizottság vezetóje kor- 
mánya nevében kijelenti, hogy a másik 
kormánynak az eljárásával szemben jogi 
álláspontját tavábbra is fenntartja.

Tekintettel azonban az 1. és 2. pon- 
tokból foglalt nyilatkozatokból adódó 
tényleges helyzetre, a tárgyalóbizottságok 
vezetôi kormányaik nevében megállapod- 
nak abban, hogy egyik kormány sem fog 
a másik kormány intézkedéseivel szem
ben a saját nyilatkozatában foglaltakon 
túlmenô intézkedéseket tenni, amennyiben 
a másik kormány a maga nyilatkozatában, 
valamint az egyidejíileg aláírt pénziigyi 
megállapadásban foglaltakhoz tartja. ma- 
gát.

Kelt Bratislavában, 1942. évi február hó 
12. napján.

POLYAK v. r.
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V Bratislave dňa 12. februára 1942.
Pán predsedal
Slovenská vláda vo svojom vyhlásení 

v záverečnej zápisnici zo dňa 12. februára 
1942 v súvislosti s usporiadaním otázky 
kolonistov označila výmeru tých poľnoho
spodárskych a lesných nehnuteľnosti, kto
ré použije od maďarských štátnych obča
nov na uskutočnenie cieľov svojej pozem
kovej politiky.

V súvislosti s týmto mám česf menom 
svojej vlády oznámiť Vám pán predseda, 
že slovenská vláda vidiac týmto spôsobom 
splnené svoje pozemkovo-politické potre
by, mimo toho, že ušetrí po použití zvyšu
júce vo svojom vyhlásení uvedené nehnu
teľnosti maďarských štátnych príslušníkov 
od akéhokoľvek ďalšieho použitia, nebude 
za predpokladu reciprocity, právne a fak
ticky horšie nakladal pri prípadnom použi
tí poľnohospodárskych a lesných nehnuteľ
ností so slovenskými štátnymi občanmi ma
ďarskej národnosti, ako so štátnymi ob
čanmi slovenskej národnosti a v dôsledku 
toho nepodnikne oproti ním žiadne opa
trenie, ktoré by ich malo existenčne ohro
ziť.

Prijmite, pán predseda, úprimný prejav 
mojej obzvláštne! úcty.

Dr. ŠTEFAN POLYÁK v. r.
. Pán

Dr. PAVOL SEBESTYÉN, 
ministerský odborový prednosta, predseda 

maďarskej vládnej komisie.

Bratislava.

Bratislava, 1942. évi február hó 12.-én.
Elnök Dr!
A Szlovák Kormány az 1942. évi fe

bruár hó 12. napján kelt Zárójegyzôkônyv- 
ben foglalt nyilatkozatában a telepeskér- 
dés rendezésével kapcsolatban megjelölte 
azon mezôgazdasági és erdôingatlanok ki- 
terjedését, amelyeket fôldbirtokpolitikai 
céljainak megvalósítására magyar állam- 
polgároktól igénybe fog venni.

Ennek kapcsán Kormáňyom nevében 
van szerencsém Elnôk Ürral kozol«, hogy 
a Szlovák Kormány fôldbirtokpolitikai 
sziikségleteit ily módon kielégítve lálván, 
amellett hogy a magyar állampolgároknak 
a nyilatkozatában megjelôlt igénybevételek 
után megmaradó ingatlanait meg fogja kí- 
mélni minden további igénybevételtôl a 
magyar nemzetiségú szlovák állampolgáro- 
kat mezôgazdasági és erdôingatlanaik ne- 
táni igénybevétele tekintetében a viszonos- 
ság feltételezése mellett jogilag és tényleg 
nem fogja hátrányosabb elbánásban része- 
síteni, mint a szlovák nemzetiségú állam- 
polgárait, minélfogva azok existenciáját 
fenyegetô vagy veszélyeztetô intézkedése- 
ket velúk szemben foganatosítani nem fog.

Fogadja Elnök Dr kiváló tiszteletem 
ôszinte nyilvánitását.

Dr. POLYAK ISTVAN s. k.
Méltóságos

Dr. SEBESTYÉN PAL 
miniszteri osztályfônôk ■úmak, a magyar tárgyaló 

bizoLlsäg eloôkének,

Bratislava.

V Bratislave dňa 12. februára 1942.

Pán predsedal
Mám česť potvrdiť Vám príjem listu 

tohto obsahu:
„Slovenská vláda vo svojom vyhlásení 

v záverečnej zápisnici zo dňa 12. februára 
1942 v súvislosti s úsporiadaním otázky 
kolonistov označila výmeru tých poľnoho
spodárskych a lesných nehnuteľností, kto
ré použije od maďarských štátnych obča
nov na uskutočnenie cieľov svojej pozem
kovej politiky.

V súvislosti s týmto mám česť menom 
svojej vlády oznámiť Vám, pán predseda, 
že slovenská vláda, vidiac týmto spôso
bom splnené svoje pozemkovo-politické 
potreby, mimo toho, že ušetri po použití

Bratislava, 1942. évi február hó 12.-én.

Elnôk Uri
Van szerencsém Elnôk Dr kôvetkezô 

szôvegú levelének vételét elismemi:
„A Szlovák Kormány az 1942. évi fe

bruár hó 12. napján kelt Zárójegyzôkônyv- 
ben foglalt nyilatkozatáb‘an a telepeskér- 
dés rendezésével kapcsolatban megjelölte 
azon mezôgazdasági és erdôingatlanok ki- 
terjedését, amelyeket fôldbirtokpolitikai 
céljainak megvalósítására magyar áilam- 
polgároktól igénybe fog venni.

Ennek kapcsán Kormáňyom nevében 
van szerencsém Elnôk Ürral kôzôlni, hogy 
a Szlovák Kormány fôldbirtokpolitikai 
szukségleteit ily módon kielégítve látván, 
amellett hogy a magyar állampolgároknak 
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zvyšujúce v svojom vyhlásení uvedené ne- I 
hnuteľnosti maďarských štátnych prísluš- | 
nikov od akéhokoľvek ďalšieho použitia, j 
nebude za predpokladu reciprocity, práv
ne a fakticky horšie nakladal pri prípad
nom použití poľnohospodárskych a lesných 
nehnuteľností so slovenskými štátnymi ob
čanmi maďarskej národnosti, ako so štát
nymi občanmi slovenskej národnosti a 
v dôsledku toho nepodnikne oproti ním 
žiadne opatrenie, ktoré by ich malo exi
stenčne ohroziť."

Berúc na vedomie vyšeuvedené, mám 
česf oznámil, že kráľovská vláda maďar
ská bude voči maďarským občanom slo
venskej národnosti pokračoval na základe 
reciprocity, predpokladanej slovenskou 
vládou.

Prijmite, pán predseda, úprimný prejav 
mojej obzvláštne] úcty.

Dr.SEBESTYÉN PAL v. r.

Jeho Excelencia

Dr. ŠTEFAN POLYAK, 
mimoriadny vyslanec a spltnoraocnený minister, 

predseda slovanskej vládnej komisie.

Bratislava.

a nyilatkozatában megjelôlt igénybevételek 
után megmaradó ingatlanait meg fogja kí- 
mélni ininden további igénybevételtól a 
magyar nemzetiségii szlovák állampolgáro- 
kat mezôgazdasági és erdôingallanaik ne- 
táni igénybevétele tekintetében a viszonos- 
ság feitételezése mellett jogilag és tényleg 
nem fogja hátrányosabb elbánásban része- 
síteni, mint a szlovák nemzetiségú állam- 
polgárait, minélíogva azok existenciáját 
fenyegetô vagy veszélyeztetô intézkedése- 
ket velíik szeraben foganatositani nem 
fog"

Fentieket tudomásul véve van szeren- 
csém kôzôlni, hogy a Magyar Királyi Kor
mány a maga részérôl a szlovák nemzetí- 
ségíí magyar állampolgárok tekintetében 
a Szlovák Kormány által feltételezett 
viszonosságnak meglelelôen fog eljárni.

Fogadja Elnôk Or kíváló tiszteletem 
öszinte nyilvánitását.

' Dr. SEBESTYÉN PAL s. k.

Nagyméltóságú

Dr. POLYAK ISTVAN
rendkíviilí követ és meghalalmazott miniszter 

úrnak, a szlovák tárgyalóbizolság elaôkének

Bratislava.

Bratislava, 12. februára 1942.

Pán predsedal
Mám česf upovedomit Vás pán predse

da o tom, že maďarská kráľovská vláda je 
ochotná na požiadanie slovenskej vládnej 
komisie, odročiť na tri roky, čiže do 1. ok
tóbra 1945 odňatie vlastníctva 2.500 k. j. 
z nehnuteľnosti, ktoré sú uvedené pod bo
dom 1/b prehlásenia v záverečnej zápisni
ci, spísanej dnes o pozemkovo-politických 
rokovaniach a ktoré označí slovenská vlá
da do 1. mája 1942 z majetku osôb, nepo
kladaných za Židov s tým, že tieto nehnu
teľnosti môžu ich vlastníci v rámci maďar
ských zákonných predpisov do výšuvede- 
néhd termínu speňažiť a k odňatiu vlast
níctva dôjde len vtedy, ak sa neuskutoční 
speňaženie do uvedeného termínu.

Označená nemôže byť taká nehnuteľ
nosť, o ktorej maďarská kráľovská vláda 
rozhodla už konečným pridelením, alebo 
daním do drobnej árendy.

Shodujeme sa v tom, že označenie, kto
ré musí byť prevedené so zreteľom na ho-

Bratislava, 1942. évi február hó 12-én.

Elnôk Úrl
Van szerencsém Elnôk Urat érlesíieni 

arról, hogy a magyar királyi kormány a 
szlovák kormánybizotság ily irányu kéré- 
sére kész a földbirtokpolitikai tárgyalások- 
ról mai kelettel felvett Zárójegyzôkônyvbe 
foglalt nyilatkozatának 1/b. pontja alálar- 
tozó ingallanokból a szlovák kormány által 
1942. évi május hó l.-ig zsidónak nem te
kintendô személyek tulajdonábôl kijelôlen- 
dô 2.500 kat. holdnak halálytalanításat 3 
évi idôre, vagyis 1945. évi október hó 1. 
napjáig felfúggeszteni azzal, hogy ezeket 
az ingatlanokat tulajdonosaik az emlitett 
idôpontig a magyar 'tôrvényes elôirások 
keretei között értékesithetik s a hatály- 
talanításra csak akkor fog sor keriilni, ha 
az értékesités a fenti idôpontig nem tör- 
ténik meg. A kijelolést nem lehet olyan 
ingallanra nézve foganatositani, amelynek 
tekintetében a magyar királyi kormány 
akár végleges juttatás, akár kishaszonbér- 
letek lélesítése u'lján már inlézkedett.

Egyetértés áll fenn köztünk aziránt, 
hogy a fentiek tekintelbevételével eszköz- 
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reuvedené, prevedie slovenská vláda na 
nehnuteľnostiach osôb, uvedených v dô
vernom sozname, ktorý mi bol odovzdaný. 
Slovenská vláda však môže určiť na zákla
de Dohody s maďarskou kráľovskou vlá
dou z pripadu na prípad, v rámci 2.500 k. 
j., i nehnuteľnosti iných osôb.

Žiadosti o vývoz mŕtveho inventáru 
z nehnuteľností, speňažených z voľnej ru
ky, ako aj hnuteľností, slúžiacich k osob
ným potrebám vlastníka, posúdi maďarská 
kráľovská vláda blahovoľne.

Prijmite, pán predseda, prejav mojej 
obzvláštnej úcty.

Dr. SEBESTYÉN PAL v. r.
Jeho Excelencia

Dr. ŠTEFAN POLYÁK, 
mimoriadny vyslanec a splnomocoený minister, 

predseda slovenskej vládnej komisie.

Bratislava 

lendô kijelôlést a szlovák kormány a ne- 
kem átadott bizalmas jegyzékben megne- 
vezett személyek ingatlanaira nézve fogja 
megtenni. A szlovák kormány azonban a 
magyar királyi kormánnyal esetrôl-esetre 
való megegyezés alapján a 2500 kat. hold 
keretén belíil más személyek ingailanait 
is kijelôlheti.

A szabadkézbôl értékesített ingatlanok 
holt leltárának, valamint a tulajdohos sze- 
mélyes használatára szolgáló ingóságok- 
nak kivitelére irányuló kérelmeket a ma- 
gyar királyi kormány jóindulatulag fogja 
elbírálni.

Fogadja Elnôk Dr kiváló tiszteletem 
ôszinte nyilvánításat.

Dr. SEBESTYÉN PAL s. k.
Nagyméltóságú

POLYAK ISTVAN, 
reodklvüli kovet és meghataltnazott múiiszter 
lirnak, a szlovák tárgyalóbizottsáá elnôkének,

Bratislava. 

Bratislava, 12. februára 1942.
Pán predseda!
Mám česť potvrdiť Vám, pán predseda, 

príjem Vášho listu nasledovného obsahu:
„Mám česť upovedomiť Vás, pán pred

seda o tom, že maďarská kráľovská vláda 
je ochotná na požiadanie slovenskej vlád
nej komisie, odročiť na tri roky, čiže do 1. 
októbra 1945 odňatie vlastníctva 2.500 k. 
j. z nehnuteľností, ktoré sú uvedené pod 
bodom 1/b prehlásenia v záverečnej zápis
nici, spísanej dnes o pozemkovo-politic- 
kých rokovaniach a ktoré označí slovenská 
vláda do 1. mája 1942 z majetku osôb, ne
pokladaných za Židov s tým, že tieto ne
hnuteľnosti môžu ich vlastníci v rámci ma
ďarských zákonných predpisov do výšuve- 
deného termínu speňažiť a k odňatiu vlast
níctva dôjde len vtedy, ak sa neuskutočni 
speňaženie do uvedeného termínu.

Označená nemôže byť taká nehnuteľ
nosť, o ktorej maďarská kráľovská vláda 
rozhodla už konečným pridelením, alebo 
daním do drobnej árendy.

Shodujeme sa v tom, že označenie, kto
ré musí byt prevedené so zreteľom na ho- 
reuvedené, prevedie slovenská vláda na 
nehnuteľnostiach osôb, uvedených v dô-

Bratislava, 1942. évi február hó 12-én.
Elnôk Úr!
Van szerencsém Elnôk Dr kôvetkezô 

szôvegú levelének vételét elismerm:
„Van szerencsém Elnôk Urat értesíteni 

arról, hogy a magyar királyi kormány a 
szlovák kormánybizotság ily irányu kéré- 
sére kész a fôldbirtokpolitikai tárgyalások- 
ról mai kelettel felvett Zárójegyzôkônyv- 
be foglalt nyilatkozatának 1/b. pontja alá- 
tartozó ingatlanokból a szlovák kormány 
által 1942. évi május hó l.-ig zsidónak nem 
tekintendô személyek tulajdonából kijelö- 
lendô 2500 kat. holdnak hatálytalanítást 3 
évi idôre, vagyis 1945. évi október hó 1. 
napjpáig felfiiggeszteni azzal, hogy ezeket 
az ingatlamokat tulajdonosaik az emlitett 
idôpontig a magyar tôrvényes elôirások 
keretei között értékesíthetik s a hatályta- 
lanitásra csak akkor fog sor kerülni, ha az 
értékesités a fentí idôpontig nem tôrténik 
meg.

A kijelôlést nem lehet olyan ingatlanra 
nézve foganatositaní, amelynek tekinteté- 
ben a magyar királyi kormány akár végle- 
ges juttatás, akár kishaszonbérletek létesi- 
tése utján már intézkedett.

Egyetértés áll fenn köztünk aziránt, 
hogy a fentiek tekintetbevételével eszköz- 
lendô kijelôlést a szlovák kormány a ne- 
kem átadott bizalmas jegyzékben megne-
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vernom sozname, ktorý mi bol odovzdaný. 
Slovenská vláda však môže určif na zákla
de Dohody s maďarskou kráľovskou vlá
dou z prípadu na prípad, v rámci 2.500 k. 
j., i nehnuteľnosti iných osôb.

Žiadosti o vývoz mrtvého inventáru z 
nehnuteľností, speňažených z voľnej ruky, 
ako aj hnuteľnosti, slúžiacich k osobným 
potrebám vlastníka, posúdi maďarská krá
ľovská vláda blahovoľne."

Mám česf Vám oznámiť, pán predseda,- 
že slovenská vláda súhlasí vo všetkom 
s horeuvedenými.

Prijmite, pán predseda, úprimný prejav 
mojej obzvláštne) úcty.

Dr. ŠTEFAN POLYAK v. r. 
Pán

Dr. PAVOL SEBESTYÉN, 
ministerský odborový prednosta, predseda 

maďarskej vládnej komisie, 

Bratislava. 

vezetl személyek ingatlanaira nézve fogja 
megtenni. A szlovák kormány azonban a 
magyar királyi kormánnyal esetrôl-esetre 
voló megegyezés alapján a 2500 kat. hold 
keretén beliil más személyek ingatlanait is 
kijelôlhetí.

A szabadkézbôl értékesített ingatlanok 
holt leltárának, valamint a tulajdonos sze- 
mélyes használatára szolgáló ingóságoknak 
kivitelére irányuló kérelmeket a magyar 
királyi kormány jóindulatulag fogja elbi- 
rálni."

Van szerencsém Elnôk Úrral kôzôlni, 
hogy a szlovák kormány a fentiekkel min- 
denhen egyetérl.

Fogadja Elnôk Dr kiváló tiszteletem 
ôszinte nyilvánítását.

Dr. POLYAK ISTVAN s. k. 
Méltóságos

Dr. SEBESTYÉN PAL,
mmiszteri oszlályfônok úrnak, a magyar tárgyaló- 

bizottság etnôkének,
Bratislava.

Bratislava, 12. februára 1942.
Pán predsedal
Poukazujúc na tú časf dnes podpísa

nej záverečnej zápisnice, v ktorej je vyhlá
senie slovenskej vlády o prevzatí 6.000 k. j. 
lesov, mám česť oznámiť, že slovenská vlá
da spomenutých 6.000 k. j. mieni prevziať 
z voľnej časti majetku maďarského štátne
ho občana grófa Dr. Ondreja Hadik- 
Barkóczyho vo Vranove, ktorý je ochotný 
podľa Vášho oznámenia, pán predseda, 
tých 6.000 k. j. na ten cieľ ponúknuť. 
Vzhľadom na to, že gróf Dr. Ondrej 
Hadik-Barkóczy doteraz neoznačil bližšie 
tú časť nehnuteľnosti, ktorú mieni po
núknuť, nemôže sa slovenská vláda vy
jadriť definitívne o prijatí ponuky. Shoda 
je v tom, že ak by vznikly pri výbere tej 
časti lesa, ktorý má byť použitý, dajaké 
ťažkosti, naše vlády budú ďalej rokovať 
o odstránení ťažkosti, poťažne o výbere 
iného vhodného lesného majetku.

Prijmite, pán predseda, prejav mojej 
obzvláštne) úcty.

Dr. ŠTEFAN POLYAK, v. r. 
Pán

Dr. PAVOL SEBESTYÉN, 
ministerský odborový prednosta, 

predseda maďarskej Vládnej komisie.
Bratislava.

Bratislava, 1942. évi február hó 12-én. 
Elnôk Dr!
Utalással a mai napon aláírt Zárójegy- 

zôkônyvbe foglalt szlovák kormánnyilat- 
kozatnak 6000 hold erdô igénybevételére 
vonatkozó részére, van szerencsém kôzôl
ni, hogy a szlovák kormány a szóbanlévô 
6000 hold erdôingatlant Dr. gróf Hadik-Bar
kóczy Endre magyar állampolgár Vranov-i 
uradalmának szabad részébôl szándékozik 
igénybevenni, aki Elnôk Ür kôzlése sze
rint birtokából 6000 holdat e célra kész 
felajánlani. Tekintettel arra, hogy Dr. gróf 
Hadik-Barkóczy Endre ezideig nem jelôl- 
te meg kôzelebrôl a felajánlani szándékolt 
ingatlanrészt, a szlovák kormány a fel- 
ajánlás elfogadására véglegesen nyilatkoz- 
ni nem tud. Egyetértés áll fenn közöttünk 
abban a tekinte tben, hogy amennyiben az 
igénybeveendô erdôrész kiválasztása te
kintetében nehézségek meriilnének fel, 
úgy kormányaink a nehézségek kiküszöbö- 
lése, illetve más megfelelô erdôingatlan 
kiválasztása céljából további tárgyalásokat 
fognak folytatni egymással.

Fogadja Elnôk Úr kiváló tiszteletem 
ôszinte nyilvánítását.

Dr. POLYAK ISTVAN, s. k. 
Méltóságos

Dr. SEBESTYÉN PAL, 
minisnteri osztályiônôk úrnak, a magyar tárgyaló- 

bizoltság vezelôjének.
Bratislava.
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Bratislava, 12. februára 1942.

Pán predsedal
Mám česť potvrdiť Vám, pán predse

da, príjem Vášho listu nasledovného ob
sahu:

„Poukazujúc na tú časť dnes podpísa
nej záverečnej zápisnice, v ktorej je vy
hlásenie slovenskej vlády o prevzatí 6000 
k. j. lesov, mám česť oznámiť, že slovenská 
vláda spomenutých 6000 k. j. mieni pre
vziať z voľnej časti majetku maďarského 
štátneho občana grófa Dr. Ondreja Hadik- 
Barkóczyho vo Vranove, ktorý je ochotný 
podľa Vášho oznámenia, pán predseda, 
tých 6000 k. j. na ten cieľ ponúknuť. Vhľa
dom na to, že gróf Dr. Ondrej Hadik-Bar
kóczy doteraz neoznačil bližšie tú časť 
nehnuteľnosti, ktorú mieni ponúknuť, ne
môže sa slovenská vláda vyjadriť defini
tívne o prijatí ponuky. Shoda je v tom, že 
ak by vznikly pri výbere tej časti lesa, 
ktorý má byť použitý, dajaké ťažkosti, na
še vlády budú ďalej rokovať o odstránení 
ťažkostí, poťažne o výbere iného vhodné
ho lesného majetku."

Mám česť oznámiť Vám, pán predseda, 
že maďarská kráľovská vláda súhlasí vo 
všetkom s horeuvedenými.

Prijmite, pán predseda, úprimný prejav 
mojej obzvláštne! úcty.

Dr. SEBESTYÉN PAL v. r.
Jeho Excelencia

Dr. ŠTEFAN POLYÁK, 
mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister, 

predseda slovenskej vládnej komisie.

Bratislava.

i Bratislava, 1942. évi február hó 12-én.

I Elnôk Dr!
Van szerencsém Elnök Ür kôvetkezô 

szôvegii levelének vételét elismerni.

„Utalással a mai napon aláírt Záró- 
jegyzôkônyvbe foglalt szlovák kormány- 
nyilatkozatnak 6000 hold erdô igénybe- 
vételére vonatkozó részére, van szeren
csém közölni, hogy a szlovák kormány a 

' szóbanlévô 6000 hold erdôingatlant Dr. gróf 
Hadik-Barkóczy Endre magyar állampolgár 
Vranov-i uradalmának szabad részébôl 
szándékozik igénybevenni, aki Elnôk Or 
kôzlése szerint birtokából 6000 holdat e 
célra kész felajánlani. Tekintettel arra, 
hogy Dr. gróf Hadik-Barkóczy Endre ez- 
ideig nem jelôlte meg kôzelebrôl a fel
ajánlani szándékolt ingatlanrészt, a szlovák 
kormány a felajánlás elfogadására végle- 
gesen nyilatkozni nem tud. Egytértés áll 
fenn közöttünk abban a tenkintetben, hogy 
amennyiben az igénybeveendô erdôrész 
kiválasztása tekintetében nehézségek me- 
riilnének fel, úgy kormányaink e nehéz
ségek kikiiszôbôlése, illetve más megfelelô 
erdôingatlan kiválasztása céljából további 
tárgyalásokat fognak folytatni egymással."

Van szerencsém Elnôk Úrral közölni, 
hogy a magyar királyi kormány a fentiek- 
kel mindenben egyetért.

Fogadja Elnök Dr kiváló tiszteletem 
ôszinte nyilvánitását.

Dr. SEBESTYÉN PAL s. k.
Nagyméltóságu

Dr. POLYAK ISTVAN, 
rendkivüli kôvet és meghatalmazott miniszler 
úrnak, a szlovák tárgyalóbizotlság clnôkének,

Bratislava.
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Príloha k časti A bodu 1 dohody (vyhláška č. 15511942 SI. z.).
Soznam kolonistov a drobných prídelnikov, ktorí sa majú odškodniť.

A kártalanitandó telepesek és egyéb juttatottak jegyzéke.

Bež. í. Meno Obec Výmeru v kj. Ťarchy
Sorsz&m Név Kozség Teriilet kat 

hold
Terhck 

Ks

Zemplínska župa
1. Doša Ján Bodrogszerdahely 13 31.080
2. Staš Ondrej Bodrogszerdahely 8 19.942
3. Králik Erich Nagytárkány 34 159.236
4. Márton Imrich Nagytárkány 40
5. Hovorka Michal Nagytárkány 39 186.277
6. Králik Štefan Nagytárkány 34 123.923

Župa Abauj-Torna
7. Dolgoš Štefan Regeteruszka 6 7.500
8. Gábor Ján Regeteruszka 2 —
9. Kačmárik Ján Regeteruszka 4 5.145

10. Lonščák Ján Regeteruszka 1 ___
11. Máto Andrej Regeteruszka 6 ___
12. Nagy Baco Ján Regeteruszka 1
13. Petro Michal Regeteruszka 2 ___
14. Sikora Ján Regeteruszka 1 1.600
15. Fedor Ondrej Regeteruszka 3 1.500
16. Pružinský Ján Bares 1 ___
17. Gábor Jozef Nagyida 6 ___
18. Šoltésová Mária Nagyida 3 ___
19. Šimko Ján Nagyida 3 2.938

Komárňanská župa
Komárňanský okres

20. Buričin Juraj Bogya 4 4.761
21. Tutko Ján Bogya 4 207
22. Zaťko Ján Ekecs 67 150.000
23. Pouický Juraj Ekecs 42 5.008
24. Vojtek Ján Ekecs 2 7.200
25. Vojtek Adam Ekecs 45 140.780
26. Potfaj Ján Ekecs 62 - 99.500
27. Pavleoh Pavol Ekecs 91 159.294
28. Nagy Michal Ekecs 21 62.107
29. Nagy Ján Ekecs 38 95.279
30. Mikláš Tomáš ml. Ekecs 18 95.174
31. Mikláš Samuel Ekecs 17 85.642
32. Mikláš Tomáš st Ekecs 15 41.019
33. Matušovič Tomáš Ekecs 41 121.791
34. Ižo Michal Ekecs 11 61.412
35. Gavenda Ondrej Ekecs 11 28.332
36. Frič Viliam Ekecs 16 75.267
37. Eliášová Katarina Ekecs 20 60.250
38. Lux Pavol Ekecs 1 ■
39. Šimovič Michal Ekecs 109 399.279
40. Šimovič Martin Ekecs 67 142.024
41. Královič Michal Ekecs 66 240.426
42. Horák Jozefová Ekecs 4 —
43. Horvátih Jozef Ekecs 69 319.432
44. Zátková Anna Ekecs 112 333.164
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--------------------------------- Výmera v kj. Ťarchy
Bež. č. Meno Obec Teriilet kat Tcrhek
Sorszám Ncv Kôzség hold Ks

45. Nagyovi Helena Ekecs 1 —

46. Prokša Martin Ekecs 20
47. Pavlech Štefan Ekecs 1 13 18.697

48. Ján! Štefan Ekecs 2
OÄ C4£

49. Blaho Pavol Ekel-Sturfalva' 25 ZO.J¾O
4 04 c

50. Ďuriš Samuel Ekel-Sturfalva- 23 1 »0*13
1 C4C

51. Ďalák Ján Ekel-Sturfalva 23 1 
en im

52. Kunda Samuel Ekel-Sturfalva 25 □U.131
53. Kahún Ján ml. Ekel-Sturfalva 12 1 .U33

4 A K'i’l
54. Kahún Pavol st. Ekel-Sturfalva 23

a cQn
55. Kahún Pavol ml. • Ekel-Sturfalva 9 0.37/

41 O1C
56. Mihálik Ján Ekel-Sturfalva 22 41.413
57. Mihálik Peter Ekel-Sturfalva 24 41 .703 

c*»
58. Mihálik Daniel Ekel-Sturfalva 24

4 4QC
59. Mihálik Július Ekel-Sturfalva 5 l.¾73

*74 QR'I
60. O ž vatová Anna Ekel-Sturfalva 25 /^.03/

41 *74*7
61. Peceň Štefan Ekel-Sturfalva 24 41./^/ 

0*7  4*34
62. Svrček Gustáv Ekel-Sturfalva 15 Z / .03^ 

CQ AAA
63. Širka Juraj Ekel-Sturfalva 25 □ Ô.UuV

OQ O1 O
64. Svrček Daniel Ekel-Sturfalva 24 30.410

*70 04.Ö
65. Žižka Ján Ekel-Sturfalva 23 /y.OOZ

4 4 A1 C
66. Žižka Daniel Ekel-Sturfalva 22 11.U10
67. Spoločné vlastníctvo

kolonistov Ekel-Sturfalva 42
68. Buček Štefan Okányikfa'lva 30 76.339 

“30 40«?
69. Bokroš Ján st Okányikfa'lva 25 3^.7^^

*7 oon
70. Bokroš Ján ml. Ok ányikf ailva 3 / .077
71. Dobiaš Štefan Okányikfa'lva 26 65.749
72. Gerší Viktor Okányikfa'lva 26 32.750
73. Vd. Anna Hladká Okányikfa'lva 26 63.378
74. Hladký Ján ml. Okányikfa'lva 3 14.640
75. Jany Jozef st. Okányikfa'lva 26 77.229
76. Jány František Okányikfa'lva 3 6.950
77. Jány Ján Okányíkfalva 26 74.157
78. Jány Michal Okányikfa'lva 25 46.760
79. Vd. Koláriková Anna Okányikfa'lva 36 108.243
80. Masár Ján Okányikfa'lva 27 80.063
81. Nehéz Štefan Okányikfalva 27 104.922
82. Jány Jozef ml. Okányikfa'lva 26 55.865
83. Pavlech Adam st. Okányikfalva 27 54.479
84. Pavlík Adam ml. Okányikfa'lva 6 17.763
85. Sýkorčín Michal Okányikfalva 25 77.285
86. Sýkorčín Ján Okányikfalva 26 66.625
87. Vetro Ján Okányikfa‘lva 3 10.811
88. Záhumenský Štefan Okányikfalva 25 82.249
89. Slovenská Liga Okányikfalva len investície 

csak invesztĺcio
90. Drobný Gejza Nagymegyer 2
91. Havská Katarína Nagymegyer 3 --—
92. Masár Ján Orsujfalu 27 16.668
93. Masár Adam ôrsujfalu 30 1.710
94. Masár Štefan Orsujfalu 35 15.820
95. Halmo Ján ml. ôrsujfalu 30 25.048
96. Halmo Viktor Orsujfalu 30 27.071
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Bež. C.

------------------------------ -------------------------
Výmeru v kj. Ťarchy

Meno Obec Teriilet kat. Terhek
Sarszám Náv Kozség hold Ks

97. Halmo Vendelín ôrsujfalu 36 15.442
98. Halmo Adam Ôrsujfalu 35 10.505
99. Halmo Florián Ôrsujfalu 47 19.100

100. Halmo Ján st. ôrsujfalu 30 40.191
101. Halmo Štefan Ôrsujfalu 48 78.451
102.1 Görög František ôrsujfalu 31 30.385
103. Spišák Vendelín ôrsujfalu 30 41.541
104. Lukáš Jozef ôrsujfalu 26 29.181
105. Bačiak Pavol ôrsujfalu 1 ——
106. Petrovič Ján ôrsujfalu 1 —
107. Kontra Martin ôrsujfalu 1 19.500
108. Imrey Július ôrsujfalu 16 —
109. Horák Štefan Turiszakállas 18 36.264
110. Chvostá! Michal Turiszakállas 11 14.500
111. Koboika Štefan Turiszakállas 3 3.535
112. Obecnoprospešné staveb 

né družstvo v Bratislave Turiszakállas iba investície

113. Koláriková Lajošová Okányikfalva
csak inveszticio
26 -------

114. Antala Jozef Zsemlékes. (Hodzsafalva) 19 30.538
115. Buričin Juraj Zsemlékes (Hodzsafalva) 22 4.761
116. Belan Ondrej Zsemlékes (Hodzsafalva) 40 34.945
117. Bičan Ján Zsemlékes (Hodzsafalva) 18 42.228
118. Bičan Peter ml. Zsemlékes (Hodzsafalva) 25 49.826
119. Bičan Peter et. Zsemlékes (Hodzsafalva) 21 288
120. Bičan Juraj Zsemlékes (Hodzsafalva) 16 34.014
121. Bičan Jozef Zsemlékes (Hodzsafalva) 11 22.283
122. Buček Michal Zsemlékes (Hodzsafalva) 24 21.266
123. Buček Ján Zsemléke*  (Hodzsafalva) 47 27.230
124. Buček Juraj Zsemlékes (Hodzsafalva) 22 66.036
125. Bulík Anton Zsemlékes (Hodzsafalva) 23 —
126. Blaho Anton Zsemlékes (Hodzsafalva) 25 30.075
127. Chovanec Martin, Zsemlékes (Hodzsafalva) 18 27.167
128. Cingel Martin Zsemlékes (Hodzsafalva) 18 29.236
129. Chuchut Ján Zsemlékes (Hodzsafalva) 24 34.087
130. Chvostal Ján Zsemlékes (Hodzsafalva) 27 56.986
131. Čecho Ján Zsemlékes (Hodzsafalva) 24 8.000
132. Filo Michal Zsemlékes (Hodzsafalva) 22
133. Gabriška Ján Zsemlékes (Hodzsafalva) 18 20.815
134. Durčo Štefan Zsemlékes (Hodzsafalva) 24 ■ — —
135. Horňáček Ondrej Zsemlékes (Hodzsafalva) 27 59.845
136. Duračka Tomáš Zsemlékes (Hodzsafalva) 27 . ■ —
137. Ďuračka Šimon Zsemlékes (Hodzsafalva) 21 ____
138. Jakub Ján Zsemlékes (Hodzsafalva) 28 70.560
139. Jančo Ján Zsemlékes (Hodzsafalva) 27 24.167
140. Jurák Jozef Zsemlékes (Hodzsafalva) 27 54.267
141. Janáč Ondrej Zsemlékes (Hodzsafalva) 28 81.903
142. Janáč Juraj Zsemlékes (Hodzsafalva) 28 44.481
143. Kasička Ján Zsemlékes (Hodzsafalva) 28 49.179
144. Králčik Daniel Zsemlékes (Hodzsafalva) 22 4.297
145. Kasička Štefan Zsemlékes (Hodzsafalva) 28 50.852
146. Križan Pavol Zsemlékes (Hodzsafalva) 27 83.283
147. Križan Ján Zsemlékes (Hodzsafalva) 23 75.481
148. Križan Ondrej Zsemlékes (Hodzsafalva) 28 65-168
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Bez. č. Meno Obec Výmera, v kj. Ťarchy
Sorszúm Név Kôzség Teriilet kat 

hold
Terhek 
K?

149. Kováč Peter Zsemlékes (Hodzsafalva) 17 42.930
150. Kovačovič Ondrej Zsemlékes (Hodzsafalva) 21 —_ _
151. Kolárik Peter Zsemlékes (Hodzsafalva) 17 49.667
152. Kolárik Gregor Zsemlékes (Hodzsafalva) 16 33.405
153. Kolárik Ondrej Zsemlékes (Hodzsafalva) 17 54,550
154. Kolárik Matej Zsemlékes (Hodzsafalva) 21 44.931
155. Liška Jozef Zsemlékes (Hodzsafalva) 23 42.307
156. Myšák Michal, Zsemlékes (Hodzsafalva) 27 87.646
157. Myšák Martin Zsemlékes (Hodzsafalva) 27 37.626
158. Myšáková Anna vd. Zsemlékes (Hodzsafalva) 18 43.602
159. Myšák Matej Zsemlékes (Hodzsafalva) 24 45.415
160. Nestína Štefan Zsemlékes (Hodzsafalva) 24 52.573
161. Ondruška Ondrej Zsemlékes (Hodzsafalva) 18 28.725
162. Ondrejička Ján Zsemlékes (Hodzsafalva) 23
163. Pajtinka Rudolf Zsemlékes (Hodzsafalva) 27 21.172
164. Pojezdal Ján Zsemlékes (Hodzsafalva) 22 62.822
165. Pojezdal Jakub Zsemlékes (Hodzsafalva) 22 33.538
166. Pavle Ondrej Zsemlékes (Hodzsafalva) 29 19.333
167. Pavle Peter Zsemlékes (Hodzsafalva) 27 74.178
168. Pavle Ján Zsemlékes (Hodzsafalva) 31 31.334
169. Pastýr Ján Zsemlékes (Hodzsafalva) 23 2.991
170. Pastierová Mária vd. Zsemlékes (Hodzsafalva) 22 -
171. Podlucký Štefan Zsemlékes (Hodzsafalva) 12 38.713
172. Podlucký Imrich Zsemlékes (Hodzsafalva) 18 41.212
173. Samák Ondrej Zsemlékes (Hodzsafalva) 24 32.797
174. Šenkóc Ján Zsemlékes (Hodzsafalva) 27 43.096
175. Škyta Ján Zsemlékes (Hodzsafalva) 55 67.033
176. Tutko Ján Zsemlékes (Hodzsafalva) 23 207
177. Valo Matej Zsemlékes (Hodzsafalva) 27 35.767
178. Vetro Jozef Zsemlékes (Hodzsafalva) 17 43.549
179. Vranka Michal Zsemlékes (Hodzsafalva) 12 53.668
180. Vyšný Štefan. Zsemlékes (Hodzsafalva) 23 31.467
181. Záruba Ján Zsemlékes (Hodzsafalva) 24 3.171
182. Znášiková Rozália vd. Zsemlékes (Hodzsafalva) 17 35.676
183. Praženková Mária Zsemlékes (Hodzsafalva) 21 80.740
184. Vodné družstvo v HodžoveZsemlékes (Hodzsafalva) len investície

csak invesztĺcio
185. Sbor evang. a. vyz. Zsemlékes (Hodzsafalva) 2 len investície 

csak invesztĺcio
186. Spolok Nanebevzatia

Panny Márie Zsemlékes ('Hodzsafalva) 1 en investície 
csak invesztĺcio

' 187. Obecné cesty a polia Zsemlékes ( Hodzsafalva) len investície 
csak invesztĺcio

188. Stavebné a bytové družstvo
kolonistov na Slovensku Zsemlékes (Hodzsafalva) len investície

csak invesztĺcio
Ostrihomská župa 
Parkanský okres

189. Mosnák Jozef Bart 31 109.370
190. Heveššiová Alžbeta Bart 16 11.600
191. Kollár Michal Bátoťkeszi 55 248.162
192. Barton Martin Bátorkeszi 55 222.012
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193. Franka Matej Bátorkeszi 53 191.799
194. Tomeš Jozef Bátorkeszi 52 120.792
195. Černák Pavol Bátorkeszi 53 138.999
196. Barton Ján Bátorkeszi 53 193.406
197. Šimo Ján Bátorkeszi 56 278.105
198. Borsuk Michal Bátorkeszi 52 196.443
199. Londák Pavol Bátorkeszi 57 72.762
200. Halabrin Pavol Bátorkeszi 52 194.074
201. Behyl Imrich Bátorkeszi 52 200.378
202. Gabriel Pavol Bátorkeszi 53 211.552
203. Klimáček Juraj Bátorkeszi 53 207.014
204. Londá'ková Katarína Bátorkeszi 26 4.488
205. Križan Anton Bátorkeszi 30 201.347
206. Kaplan Ján Bátorkeszi 19 7.244
207. Schierer Jozef Bátorkeszi 3 ■
208. Drozd Juraj Bátorkeszi 26 6.720
209. Janotik Michal Bény 38 292
210. Tabačiar Martin Bény 39 160.819
211. Kibecký Jozef Bény 46 290
212. Ďurica Ján Bény 38 4.996
213. Hašto Jozef Búcs 15 24.227
214. Zatko Martin Dunamocs 1 400215. Šimák Karol Ebed 4 6.000
216. Strechová Anna • Ebed 1
217. Ribecký Jozef Érsekkéty 5 -
218. Ďurica Ján Érsekkéty 2 ___  '
219. Gajdoš Ondrej Érsekkéty 30 66.069
220. Ďurčat Štefan Érsekkéty 24 92.822221. Ďurčat Michal Érsekkéty 25 99.064222. Ďurčat Jozef Érsekkéty 25 39.479223. Špano Ondrej Kopis Érsekkéty 25 42.647
224. Šimko Ondrej Érsekkéty 25 75.644
225. Námešný Anton Érsekkéty 27 35.008
226. Frančáik Anton Karva 21 37.000
227. Križan Ján Karva 30 51.955
228. Spoločné vlastníctvo kol.

Aradprädium Kisujfalu 33 ___
229. An.talec Pavol Kisujfalu 29 99.118
230. Botik Juraj Kisuj falu 26 44.311
231. Čerfel Ondrej Kisujfalu 30 66.622
232. Čiiek Pavol st. Kisuj falu 37 76.608
233. Čilek Pavol ml. Kisujfalu 39 76.974
234. Feješ Štefan Kisujfalu 38 60.846
235. Feješ Ján Kisujfalu 39 85.000
236. Klimáček Ján Kisujfalu 29 23.421
237. Kožuch Ján ml. Kisujfalu 6 -----
238. Kožuch Stefan Kisujfalu 28 79.617
239. Krnáč Pavel Kisuj falu 29 116.614
240. Mitošinka Ľudovit Kisuj falu 28 74.761
241. Novák Ján Kisujfalu 26 61.578
242. Ondruš Ján Kisuj falu 32 67.548
243. Petro Ondrej Kisujfalu 44 51.054
244. Ondruš Ondrej st. Kisuj falu 37 79.228
245. Ondruš Štefan Kisujfalu 29 78.105
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246. Ostáš Pavol Kisujfalu 33 81.744
247. Paulis Michal ml. Kisujfalu 6
248. Paulis Michal st. Kisujfalu 39 55.489
249. Vrbjar Juraj Kisujfalu 29 60.489
250. Zelman Štefan Kisujfalu 38 73.081
251. Zaťko Matej Kisujfalu 54 56.710
252. Žilinský Karol Kisujfalu 40 42.840
253. Kožuch Ján st. Kisujfalu 27 80.912
254. Engelhardtová Mária Kisujfalu 28 8.366
255. Hunčík Štefan Kôbôlkút 50 77.472
256. Králiček Eduard Kôbôlkút 53 272.283
257. Gahovič Jozef Magyarszôgény 2 2.000
258. Gabrielova Zuzanna Magyarszôgény 5 ■
259. Andrus Andrej ml. Magyarszôgény 18 10.000
260. Ďurček Ľudovít Muzsla 15 54.603
261. Ďurčeková Kristína Muzsla 15 58.720
262. Dr. Karol Kittler Nána 8 -- :—

Župa Bratislaysko-Nitrian-
ska

okres Galanta
263. Hudec Ján Hidaskürt 51 335.103
264. Valábek Jánova vd. Hódi 1 —
265. Strýček Ondrej Nemeskosút 28 39.291
266. Závodný Milošová Tallós 14 -- --
267. Teplý Favol Tallós 12 55.781
268. Fabok Ján Taksonyfalva 1269. Fortunik Štefan Taksonyfalva 19 48.677
270. Gavenčiak Vojtech Nagyfôdémes 28 75.536

. 271. Gavenčiak Jozef Nagyfôdémes 1 —
272. Šipula Pavol Nagyfôdémes 26 32.736
273. Sekey Viktor Nagyfôdémes 20 133.016
274. Cingel Ján Nagyfôdémes 27 70.037
275. Gunda Michal Nagyfôdémes 9 50.286
276. Gunda Matej a Jozef Nagyfôdémes 23 47.418
277. Kadlečík Štefan Nagyfôdémes 35 46.983
278. Kiris Martín Nagyfôdémes 23 76.765
279. Klesken Undrej Nagyfôdémes 25 71.778280. Šarmírová Júlia Nagyfôdémes 16 34.220281. Šipula Adam ml. Nagyfôdémes 34 60.744282. Zaťko Ján Nagyfôdémes 37 77.398283. Zlejší Samuel Nagyfôdémes 25 59.350284.
285.
286.

Zaťko Štefan 
Koniar Ondrej 
Cingel Adam

Nagyfôdémes 
Nagyfôdémes 
Nagyfôdémes

35
35
65

102.000
60.273

104.928
Senecký okres

286. Pecník Imrich Dunajánosháza 10 ___
287. Slovák Ján Papkôrmôsd 1 -
288. Jankovič Ľudovít Papkôrmôsd 1 ___
289. Riccini Augustín Nagyborsa 38 -
290. Zedníkovič Jozef Egyházfa 6 ___
291. Szijártó Alexander Egyházfa 1 —
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292. Kois Jozef Egyházfa 2 ___
293. Dulay Ondrej Egyházfa 10 —
294. Stiefler Jozef Szene 1
295. Cikhartová Kristina Királyfa 1 ■
296. Blaho Stefan Királyfa 1 ■ ~ -
297. Konečný Michal Királyfa 3 —
298. Horáček Ján Királyfa 1 ■ ■
299. Englisch Ján Királyfa 4 —
300. Pecník Martin Királyfa 11 5.575
301. Lapár Rudolf Tornóc 57 262.209
302. Boledovič Jozef Vágfarkasd 45 169.749
303. Szabó Pavol Vágfarkasd 45 91.000
304. Halenár Karol Vágsellye 1 —

Novozámocký okres
305. Kollár Ján Alsójattó 1 —
306. Bednár Alojz Alsójattó 1 690
307. Szabó Jozef Alsójattó 3 4.150
308. Varga Štefan Alsójattó 1 -
309. Kulhán Ján Alsószôllés 1 .. ■ -
310. Rybárilková Margita Csornok 2 —
311. Černfk Michal Érsekujvár 3 •
312. Petráš Jozef Érsekujvár 1 2.520
313. Táncoš Rudolf Érsekujvár 4 - - —
314. Gažuriková Zuzanna Érsekujvár 6 — -
315. Saf árová Mária Felsôszollés 1
316. Marta Jozef Komját 2 2.600
317. Bruchter Ján Komját 1 -
318. Révai Štefan Komját 5 5.000
319. Sedláček Jozef Komját 4 —
320. Šimon Štefan Komját 1 1.400
321. Šafár Martin Komját 14 —
322. Letko Ján Komját 2 —----
323. Tran čík Pavol Nagysurány 71 111.495
324. Bašníiak Jozef Nagysurány 12 34.000
325. Borovička Imrich Nagysurány 2 2.967
326. Konečný Viliam Nagysurány 2 —
327. Karvaš. E. a spol. Nagysurány 4 2.175
328. Kysucký Ľudovít Nagysurány 3 9.900
329. Veverka Jozef Nagysurány 2 1
330. Pravda Karol Nemespan 8 -
331. Laco Jozef Nyitramalomszeg 34 —
332. Točík Karol Nyitramalomszeg 5 — ■ —
333. Rehák Ján ml. Özdöge 2 -
334. Abrahám Matej Tardoskedd 1 ■ -
335. Tomaškovíčová Júlia Tardoskedd 9 --
336. Malečka Ján Tardoskedd 7 20.900
337. Sziltyay Vojtech Tardoskedd 8 ■
338. Divišková Rozália Tótmegyer 3 6.200
339. Ďurica Rudolf Tótmegyer 1 6.000
340. Mészárošová Helena Tótmegyer 1
341. Mančík Alexander Tótmegyer 1 4.462
342. Manszilla Irena Tótmegyer 2 11.672
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343. Janík Ján Tótmegyer 55 115.300
344. Čajka J. a syn Udvard 13 — —
345. Jakobovíč Ján Zsitvafôdémes 33 ■ ■—
346. Brezanský Vincent Zsitvafôdémes 2 ----- -
347. Brezanský Ferdinand Zsitvafôdémes 2 — ■
348. Brezanská Františka Zsitvafôdémes 4 ——
349. Hlavačka Jozef Zsitvafôdémes 2 3.600
350. Pilek Ján Zsitvafôdémes 2 ■ ■ —
351. Vacho Pavol Zsitvafôdémes 10 ----- -

Komárňanská župa
Šamorínsky okres

352. Baroniak Dominik Tonkháza (Vitény p.) 19 17.755
353. Beňko Florián Tonkháza (Vitény p.) 22 38.000
354. Belica Jozef Tonkháza (Vitény p.) 15 20.724
355. Čanecký Ján Tonkháza (Vitény p.) 25 41.305
356. Def Štefan Tonkháza (Vitény p.) 23 83.297
357. Hančín Ján Tonkháza (Vitény p.) 6 9.985
358. Hodálová Mária Tonkháza (Vitény p.J 16 ■ —
359. Hodál Viktor Tonkháza (Vitény p.) 26 40.398
360. Hodál Štefan Tonkháza (Rénya p.) 26 23.366
361. Hodál Gustáv Tonkháza (Rénya p.) 25 4.306
362. Hodál Július Tonkháza (Rénya p.) 25 36.517
363. Hodál Rudolf Tonkháza (Rénya p.) 25 16.911
364. Kňaze Anton Vitény p. Tonkháza 29 9 070
365. Krivda Ondrej Vitény p. Tonkháza 28 36.572
366. Krivda Jozef Vitény p. Tonkháza 7 20.507
367. Majchák Michal Vitény p. Tonkháza 28 30.761
368. Miklas Augustín Vitény p. Tonkháza 24 55.156
369. MikLas Rafael Vitény p. Tonkháza 26 77.420
370. Osrman Mikuláš Vitény p. Tonkháza 11 — ■

- 371. Patyla Štefan Vitény p. Tonkháza 25 54.632
372. Forgáč Michal Vitény p. Tonkháza 28 ■
373. Pagáč Štefan Vitény p. Tonkháza 31 65.093
374. Rehák Ján Csenka (Csôrge p.) 30 49.517
375. Ševčík Ján Tonkháza Vitény p. 24 22.540
376. Švejda Václav Tonkháza Vitény p. 24 47.679
377. Urbánková Žofia Tonkháza Vitény p. 27 17.284
378. Spoločné vlastníctvo kor

lonistov Bellova Vee Tonkháza Vitény p. 110 ■
379. Miklas Ján Tonkháza Vitény p. 34 44.885
380. Helia Karol Elôpatony Sárrét p. 17 49.913
381. Bella Michal Elôpatony Sárrét p. 20 47.907
382. Bohovič Cyril Elôpatony Sárrét p. 10 23.482
383. Bohovic Jozef Elôpatony -Sárrét p. 23 36.280
384. Sbor evang. Elôpatony Sárrét p. 1385. Feranec Kajmund Elôpatony Sárrét p. 12 7.209

Kavčák Tomáš Elôpatony Sárrét p. 26 17.969387. Lovci Ján Elôpatony Sárrét p. 25 81.877
388. Lovci Jozef Elôpatony Sárrét p. 25 65.093
389. Lovci Štefan Elôpatony Sárrét p. 52 71.906
390. Lovci Štefan ml. Elôpatony Sárrét p. 16 37.131
391. Malec František Elôpatony Sárrét p. 9 22.858
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392. Miklas Jozef Elôpatony Sárrét p. 33 35.065
393. Mikulec Jozef Elôpatony Sárrét p. 5 ■
394. Melicher Rudolf Elôpatony Sárrét p. 27 97.122
395. Melicherová Antonia Elôpatony Sárrét p. 26 60.720
396. Oháňka František Elôpatony Sárrét p. 25 53.882
397. Pleško Ondrej Elôpatony Sárrét p. 40 102.080
398. Pleško Pavol Elôpatony Sárrét p. 18 52.582
399. Petráš Gašpar Elôpatony Sárrét p. 23 55.706
400. štrbka Ján Elôpatony Sárrét p. 42 92.268
401. Štrbka Ondrej Elôpatony Sárrét p. 25 66.889
402. Štrbka Štefan Elôpatony Sárrét p. 25 47.685
403. Urban Cyril Elôpatony Sárrét p. 27 45.245
404. Viskup Augustín Elôpatony Sárrét p. 27 93.860
405. Viskup Peter Elôpatony Sárrét p. 26 74.715
406. Zmeček Jozef Elôpatony Sárrét p. 8 18.886
407. Zvardoň Jakub Elôpatony Sárrét p. 17 32.726
408. Zvardoňová Žofia vd. Elôpatony Sárrét p. 11 2.000
409. Žitňanská Mária Elôpatony Sárrét p. 22 ' 34.738
410. • Dudík Jozef Elôpatony Sárrét p. 18 66.201
411. Grečmál Pavol Elôpatony Sárrét p. 14 —
412. Rác Štefan Elôpatony Sárrét p. 17 59.857
413. Bohovic Ernest Elôpatony Sárrét p. 4
414. Slovenská liga, Blahova 

Dedina Elôpatony Sárrét p. 1 ___
415. Spoločné vlastníctvo ko

lonistov Blahova Dedina Elôpatony Sárrét p. 209 -
416. Zvardon Pavol Elôpatony Sárrét p. 16 34.488
417. Zvardoň Jozef Elôpatony Sárrét p. 22 13.271
418. Kolesnáč Jozef Elôpatony Sárrét p. 8 2.496
419. Štrbka Jozef Elôpatony Sárrét p. 3
420. Petrášová Vincencia Elôpatony Sárrét p. 1
421. Mašek Jozef Elôpatony Sárrét p. 1 2.324
422. Mišún František Elôpatony Sárrét p. 10 . — -
423. Michálek Adam Elôpatony Sárrét p. 7 —---
424. Žitňanský Jozef Elôpatony Sárrét p. 1 3.000
425. Boháčiková Karolína Elôpatony Sárrét p. 1 —
426. Chrmiak Jozef Elôpatony Sárrét p. 5 4.500
427. Koričár Pavol Elôpatony Sárrét n. 11 21.000
428. Krivda Štefan Elôpatony Sárrét p. 8 7.500
429. Miiklas Koloman Elôpatony Sárrét p. 8 —
430. Lúč Ondrej Elôpatony Sárrét p. 3 -
431. Gajlošová Jozefína Elôpatony Sárrét p. 3 ■ ■
432. Brodek Matej Elôpatony Sárrét p. 18 10.061
433. Caboň Vít Vôrôsmajor 30 58.086
434. Dzánik Matej Vôrôsmajor 36 18.478
435. Halčák Vendelín Vôrôsmajor 35 62.410
436. Hrančo Pavol Vôrôsmajor 11 25.897
437. . Jelenák Jozef Vôrôsmajor 13 18.568
438. Konrád František Vôrôsmajor 14 21.835
439. Kotrba Anna Vôrôsmajor 3 —
440. Kubúlák František Vôrôsmajor 25 26.694
441. Kúbulák Jozef Vôrôsmajor 25 8.061
442. Macháček Anton Vôrôsmajor 25 56.782
443. Satan ik Pavol Vôrôsmajor 17 9.152
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444. Sečanský Štefan Vörösmajor 26 14.092
445. Sečanský Matej Vörösmajor 30 47.772
446. Trnčík Martin Vörösmajor 10 10.534
447. Vidová Mária Vörösmajor 33 28.568
448. Pecár Peter Vörösmajor 37 63.000
449. Báleš Ján Béke 1 —
450. Višňovský Michal Elôpatony 34 49.619
451. Cibulka Florián Nagylég 25 38.575
452. Dudík Michal Nagylég 13 68.197
453. Dudík Vojtech Nagylég 13 34.914
454. Petráš Jozef Nagylég 14 — - -
455. Lúč Ján Tonkháza 26 65.126
456. Čatloš Ján Úszor 25 53.316
457. Kít'tler Jozef Úszor 4 14.545
458. Kováč Ján Üszor 25 70.564
459. Targoš Michal Úszor 41 96.496
460. Zaťko Ján Úszor 26 91.379
461. Čatloš Vladimír Úszor 1 ■
462. Pálfi Jakub Eberhard 6 - —
463. Repáň Ondrej Fél 11 •.-----
464. Piška Milan malol. Fél 10 -
465. Polák Ferdinand Fél 3 —
466. Rebatý Štefan Fél 24 43.000
467. Kocholová Anna Macháza 20 33.284
468. Strelčík Jozef Vörösmajor 26 5.056
469. Majián Samuel Fél 23 -
470. Horvátová Anna Fél 2 -
471. Repáň Peter Fél • 4 4.000
472. Repáň Jozef Fél 2 4.000
473. Repáň Ľudovít Fél 2 4.000
474. Brežná Mária Fél 2 4.000
475. Polák Imrich Fél 6 , —
476. Šatka Ján

Okres Dunajská Streda

Nagyszarva 6 13.951

477. Hronec Juraj Balázsfa 38 159.070
478. Kovár František Balázsfa 40 99.190
479. Ofiikaný Ondrej Balázsfa 38 115.399
480. Ofúkaný Ján Balázsfa 35 108.582
481. Ďurovka Pavol Egyházkarcsa 50 32.670
482. Dekan Michal Felbár 31 38.922
483. Dúbravec Teodor Felbár 35 76.859
484. Packa Alexander Felbár 28 68.896
485. Strihá. Štefan Csilizradvány 16 _
486. Košfál Matej Csilizradvány 73 —
487. Juriček Ján Csilizradvány 17 30.000
488. Sučanský Jozef Csilizradvány 16 -
489. Sučanský Jozef a manž. Csilizradvány 16490. Petrík Jozef Nagylúcs 2491. Olejko Justín Sikabony 6 . - - '
492. Bezák Anton Szentmihályfa 38 92.904
493. Marko Anton Szentmihályfa 40 107.568
494. Petriček František Szentmihályfa 33 63.466
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495. Petriček Martin Szentmihályfa 55 135.913
496. Ambruš Pavol Tönye-Nagymegyer 58 108.107
497. Ambruš Martin Tönye-Nagymegyer 58 167.744
498. Ambruš Juraj Tönye-Nagymegyer 58 108.378
499. Ambruš Ján Tönye-Nagymegyer 41 74.640
500. Ambruš Juraj (Štefanov 

syn) Tönye-Nagymegyer 57 84.358
501. Bomba Štefan Tönye-Nagymegyer 38 79.202
502. Gregor Ján ml. Tönye-Nagymegyer 37 87.788
503. Bukovčan Martin Tönye-Nagymegyer 47 50.275
504. Suchánsky Ján Tönye-Nagymegyer 58 119.103
505. Lednár Martin Csallöközkürt 4 —
506. Hauer Vojtech Nagybodak 14 36.470
507. Godányiová Jozefina Kisbony 6 ■
508. Nemček Jozef a Vendelín Etrekarcsa 30 41.995
509. Málek Ján Benykepatony 33 41.581
510. Dohnanec Štefan Diösförgepatony 5 3.398
511. Krivda Pavol Szentmihályfa 1 —
512. Krivda Vincent Szentmihályfa 1
513. Evang. sbor Szentmihályfa 1 —
514. Slovenská liga Szentmihályfa len investície

515.

Okres Stará Sala
Trubán Vojtech Bagota

csak invesztĺció

13 -------
516. Botek Štefan Dunaradvány 7 ■ ■
517. Boteková Žofia Dunaradvány 5 -
518. Boteková Mária vd. Dunaradvány 6 —
519. Borovička Jozef Dunaradvány 6 —
520. Drižiak Štefan Dunaradvány 20 —
521. Brna Ľudovít Dunaradvány 9 23.000
522. Cabadaj Imrich Dunaradvány 5 8.000
523. Cabadaj Martin Dunaradvány 2 ■
524. Dorčia'k Ľudovít Dunaradvány 3 -
525. Drižiak Štefan Dunaradvány 11 - —
526. Holbayová Eva a Adam Dunaradvány 3 1.900
527. Jančula Vincenc Dunaradvány 5 3.467
528. Koleno Martin Dunaradvány 7 16.000
529. Petriková Mária Dunaradvány 3 1.250
530. Prištiaková Mária Dunaradvány 6 7.000
531. Sobol Štefan Dunaradvány 7 —
532. Spalinský Jozef Dunaradvány 5 5.950
533. Šadibol Vendelín Dunaradvány 12 ■
534. Talapková Sidónia Dunaradvány 11 ■ -
535. Zaťko Ondrej Dunaradvány 9 .
536. Zaťko Štefan Dunaradvány 5 — —
537. Janek Martín Dunaradvány 2 2.500
538. Jančula Vincenc Dunaradvány 5 —■ ■ -
539. Podmanický Adam Dunaradvány 3 ■■
540. Bach'ar Štefan Dunaradvány 8 3.000
541. Pasierik Alexander Dunaradvány 5 6.250
542. Kováčová Jozefína Ógyalla 20 ■
543. Jelenčiaková Ľudmila Ógyalla 7
544. Adámik Ján ml. Ujpuszta 25 17.745
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545. Adámik Ján st. Ujpuszta 32 22.214
546. Beňo Michal Ujpuszta 26 27.696
547. Dobiaš Juraj Ujpuszta 18 6.479
548. Ďurčo Jozef Ujpuszta 30 36.116
549. Jurco Michal Ujpuszta 34 17.081
550. Madleniak Matej Ujpuszta 24 17.190
551. Matko Juraj Ujpuszta 17 8.321
552. Matko Ondrej Ujpuszta 19 — —
553. Matko Pavol Ujpuszta 22 10.578
554. Mi kuš Martin Ujpuszta 16 11.353
555. Pastucha Rudolf U jpuszta 23 34.738
556. Pefovský Jozef Ujpuszta 36 23.663
557. Petráš Jozef Ujpuszta 13 26.302
558. Pefovský Ondrej. U jpuszta 24. 7.455
559. Rajniak Ján Ujpuszta 15 27.253
560. Ratkoš Martin Ujpuszta 14 10.505
561. Sadecký Jozef Ujpuszta 21 26.131
562. Slovák Ján Ujpuszta 31 32.839
563. Skalniková Eva. vd. Ujpuszta 36 11.726
564. Šurganová Anna vd. Ujpuszta 21 36.602
565. Úžik Michal Ujpuszta 14 15.891
566. Hudák Ján Ujpuszta 45 44.842
567. Hudák Michal Ujpuszta 30 36.224
568. Jurčo Marcko Martin Ujpuszta 37 29.746
569. Jurčo Jančeka Juraj Ujpuszta 23 24.600
570. Raffaj Ján Ujpuszta 19 11.205
571. Užik Ján Ujpuszta 17 27.879
572. Madleniak Ján Ujpuszta 30 44.313
573. Jurčo Mestek Martinová Ujpuszta 24 12.000
574. Debnár Ján Ujpuszta 9 —
575. Gáliková Mária vd. Ujpuszta 45 22.581
576. Križko Martin Ujpuszta 40 13.000
577. Kaštiak Juraj Ujpuszta 25 . 29.610
578. Ujpuszta kozség Ujpuszta 53 16.533
579. Kováčová Žofia Ógyalla 20 ■ “
580. Jelenčiaková Mária Ógyalla 7 61.937
581. Štefanov Ján Üjgyalla 11 6.294
582. Vrtich Melicher Ógyalla 26 17.000
583. Fačkovec Alexander Ógyalla 16 16.375
584. Jelenčiak Karol Ógyalla 8 1
585. Malatinec Pavlová Ógyalla 5 18.630
586. Stanek František Ógyalla 16 - —
587. Kovalek Ján Ógyalla 17 -
588. Možiešik Martin Ógyalla 14
589. Siroň Ján Ógyalla 2
590. Babiš Peter Szilos 23 2.639
591. Bizík Pavol Szilos 21 13.927
592. Bizíková Ernestína Szilos 6 ■ —
593. Bucha Pavol Szilos 28 18.202
594. Cabadaj Mikuláš Szilos 14 34.231
595. Cabadaj Štefan Szilos 20 569
596. Cabadaj Adam Szilos 12 13.140
597. Ciko Anton Szilos 8 7.435
598. Černák Ondrej Szilos 18 11.627
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599. Ďernek Juraj Szilos 15 9.808
600. Dohňanský Ondrej Szilos 14 29.993
601. Ďurčo Michal Szilos 19 ■
602. Ďuriš Tomáš Szilos 23 24.174
603. Čepela Matej Szilos 19 —
604. Feja Ondrej Szilos 11 17.007
605. Gažová Jozefína vd. Szilos 36 8.404
606. Hanuljáková Mária vd. Szilos 24 —
607. Holboj František Szilos . 21 56.140
608. Hulák Ján. Szilos 25 24.968
609. Hudecová Anna Szilos 26 3.585
610. Hoštiak Štefan Szilos 24 14.012
611. Holboj Ján Szilos 24 38.082
612. Hoštiák Peter Szilos 3 — —
613. Huria Gašpar Szilos 23 6.994
614. Hurta Ján a Jozef Szilos 10 580
615. Chovanec Ján Szilo" 25 1 —
616. Kašík Augustín Szilos 10 11.842
617. Kubaščíková Anna vd. Szilos 12 17.258
618. ■ Kubala Michal Szilos 17 21.322
619. Košturiak Adam Szilos 18 9.897
620. Košturiak Vincenc Szilos 14 3.739
621. Kašík Ľudovítova Szilos 5 12.914
622. Kováčová Žofia (Pálová) Szilos 15 6.921
623. Mélicherčík Ondrej Szilos 26 6.160
624. Madigár Blažej Szilos 15 21.112
625. Novák Jozef Szilos 19 39.509
626. Ondreás Augustín Szilos 21 2.663
627. Ochodničan Jozef Szilos 15 7.976
628. Pavlusík Ján Szilos 23 4.083
629. Pavlusík Ondrej Szilos 21 10.176
630. Pavlusík Pavel ' Szilos 13 8.480
631. Pišolya Agneša Szilos 10 —
632. Pechočiak Tomáš Szilos 21 —---
633. Polaček Štefan Szilos 16 47.350
634. Hoštiak Ignác Szillos 17 3.927
635. Rusnák Ondrej Szilos 18 ■
636. Rusňák Ján Szilos 15 - —
637. Šipčiak Štefan Szilos 21 297
638. Šmehyl Ján Szilos 25 48.181
639. Šporinová Mária Szilos 1 ——
640. Šutovec Jozef Szilos 25 22.740
641. Šupica Ján Szilos 18 45.206
642. Vrábel František Szilos 11 4.782
643. Vrábel Juraj Szilos 16 5.034
644. Vrábel Štefan Szilos 15 2.150
645. Zajác Anton Szilos 10 11.898
646. Zajácová Hermína Szilos 19 4.025
647. Zmeček Karol (Pavol) Szilos 14 7.353
648. Žabka Benedikt Szilos 18 3.638
649. Žabka František Szilos 18 52.086
650. Žabka Tomáš Szilos 19 — — -
651. Búcha Ignác Szilos 10 24.597
652. Hoštiak Ján Szilos 1 —
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653. Bucha Adam Szilos 14 26.950
654. Pechočiak Martin Szilos 25 29.972
655. Cabada Ján Szilos 15 22.087
656. Hoštiak Adam Szilos 2 — —
657. Novák Ján Szilos 1 - -
658. Krišloíičin Vendelín Szilos 27 10.170
659. Šupica Jozef Szilos 18 21.095
660. Gažo Pavol Szilos 11 — —
061. Šurganová Emília Szilos 5 — -
662. Fortunik Štefan Szilos 20 48.677
663. Stavebné družstvo kolo- len investície

nistov v Bratislave Sziklos csak investíció
664. Bachár Martin Üjgyalla 21 15.944
665. Bachár Štefan. Üjgyalla 22 24.661
666. Bachárová Judita Üjgyalla 22 256
667. Bo tík Juraf ml. Üjgyalla 7 6.478
668. Hurta Jozef Üjgyalla 25 3.339
669. Kopecký František Üjgyalla 13 - —
670. Maliarik Pavol Üjgyalla 19 — —
671. Mittermayer Július Naszvad 10 70.000
672. Eckler Viliam Naszvad 4 —
673., Steller Július Imely 5 - —
674. Babis František Szilos 5 —

Bars-Hont župa
Ipolyság okres

676. Lúčina Ján. Alsószemeréd 45 29.017
677. Kučera Pavol Felsôszemeréd 22 ■
678. Odskoč Ján Ipolyszakállos 59 125.996
679. Jakubčík Koloman Ipolyszecsénke 40 - —
680. Kukučka Lukáč Kelenye 53 32.016
681. Páričková Helena Kistompa 45 100.060
682. Sekuris Ján Kistompa 30 101.938
683. Labuda Karol Kistur 27 - —
684. Babiak Štefan Kistur 4 16.086
685. Babiak Jozef Lontó 35 19.388
686. Kundrát Ján Lontó 49 - —
687. Galus Pavol Alsószemeréd 2 1.500
688. Količanský Martin Alsószemeréd 2 2.000
689. Magula Štefan Alsószemeréd 2 —
690. Stolárik Štefan Alsószemeréd 2 4.200
691. Poljalt Skobla Julián Deménd 9692. Adami Štefan Felsötur 7 —
693. Gažo Ján Kistompa 1 —
ČÍM. Labuda Pavol Lontó 10 10.000
695. Pleško Ondrej Lontó 4 10.590
696. Vais Michal Lontó 14 12.186
697. Chovanec Martin fpolybél 2 ___
698. Vais Štefan Ipolybél 6 -
699. Labuda Ladislav Ipolybél 2 -
700. Klinko Juraj Ipolybél 2 - - —
701. Nezval František Ipolybél 7 —
702. Babiak Ján Ipolybél 7 —
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Verebélyi okres
703. Marcík Juraj a Pavol Barsfíiss 16 28.830
704. Meres Jozef Alsögyöröd 44 ■
705. Béhmová Rozália Nagyhund 2 —
706. Kaločai František Nagyhund 3 ——

707. Holka Koloman Nagymánya 1
708. Valí Imrich Nemesdicske 17 4.600
709. Grúň František st. Setétkut 28 36.456
710. Grúň František ml. Setétkut 20 38.521
711. Grúň Jozef Setétkut 24 118.740
712. Hajdúch Ondrej Setétkut 20 30846
713. Hajdúch Štefan Setétkut 26 88.779
714. Kapitán František Setétkut 18 53.000
715. Kapitánova Anna Setétkut 21 8.734
716. Kapitán Štefan Setétkut 21 18.569
717. Mašura Jozef Setétkut 20 22.429
718. Mašura Peter Setétkut 19 24.318
719. Matlon Matej . Setétkut 19 1.402
720. Nedorolík Jozef Setétkut 31 10.850
721. Pieter Ján ml. Setétkut 21 22.199
722. Sivák Ján Setétkut 24 5.698
523. Zezuia Ľudovít Tajnasári 6 9.000

Okres Levice
724. Pohánka Pavol Bori 35 —
725. Chovanec Martin Borí 25 —
.726. Hcrňák Augustín Nagypeszek 46 53.186
727. Hrabovský Pavol Nagypeszek 51 75.678
728. Hrabovský Ján Nagypeszek 50 76.616
729. Hrušik Ján Nagypeszek 46 30.309
730. Husár Pavol Nagypeszek 55 11.016
731. Malach Ján. Nagypeszek 46 30.649
732. Melich Matúš Nagypeszek 47 57.812
733. Meniar Ján Nagypeszek 45 106.321
734. Magula Františka vd. Nagypeszek . 46 35.835
735. Pavko Pavol Nagypeszek 53 -
736. Kňazovič Juraj Bimbula telep 30 64.995
737. Hrivňák Jozef Bimbula telep 28 55.001
738. Jokef Štefan Bimbula telep 29 44.836
739. Koreň Juraj Bimbula telep 29 97.469
740. Guliš Ondrej Bimbula telep 21 102.204
741. Pastier Lukáč Bimbula telep 31 ——
742. Grebáč Štefan Bimbula telep 29 82.775
743. Gaplovský Martin Bimbula telep 29 49.028
744. Čillíková Anna vd. Bimbula telep 50 87.325
745. Bukva Ján Bimbula telep 29 60.572
746. Boďa Jozef Bimbula telep 28 60.995
747. Bodá Ján Bimbula telep 28 70828
748. Bobok Ondrej Bimbula telep 29 54.996
749. Kliment Matej ' Bimbula telep 30 39.762
750. Kohút Pavol Bimbula telep 29 51.365
751. Bakula Juraj Bimbula telep 29 58.507
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752. Florek Ignác Bimbula telep 29 115.281
753. Letrich Ondrej Bimbula telep 28 62.013
754. Líčko Ján Bimbula telep 21 65.074
755. Líčko Jozef Bimbula telep 50 94.689
756. Liner Jozef Bimbula telep 27 74.906
757. Marek Ján Bimbula telep 26 60.380
758. Páleš Ondrej Bimbula telep 29 62.925
759. Pastier Florián Bimbula telep 30 38.099
760. Radena Gregor Bimbula telep 28 52.114
761. Stuhlý Pavol Bimbula telep 31 49.169
762. Šmatlík Ján Bimbula telep 30 43.083
763. Biely Ondrej Bimbula telep 32 46.738
764. Námešný Anton Garamdámasd 25 22.008
765. Šimko Ondrej Garamdámasd 24 63.344
766. Špan0 Ondrej Kopis Garamdámasd 24 28.947
767. Ďurčat Jozef Garamdámasd 23 25.479
768. Durčat Michal Garamdámasd 23 86.664
769. Ďurčat Štefan Garamdámasd 23 81.142
770. Gajdoš Ondrej Garamdámasd 23 53.569
771. Koza Jozef Fajkíirt 22 7.918
772. Kubačka František Fajkiirt 21 — —
773. Kubačka Martin Fajkíirt 22 711
774. Kubačka Vincenc Fajkiirt 21 —
775. Muroň Pavol Fajkiirt 21 , —
776. Učník František Fajkiirt 22 2.107
777. Kubišová Rozália Fajkiirt 22 5.365
778. Kubiš František Fajkiirt 14 10.252
779. Záhurák Matej Fajkiirt 14 11.359
780. Majer Ondrej Fajkiirt 17 18.986
781. Ficek Ján Fajkiirt 12 22.217
782. Cisárik Matej Fajkiirt 13 4.786
783. Zabavík Michal Fajkiirt 4 3.116
784. Polka Ondrej Fajkiirt 6 4.774
785. Sirány Štefan Fajkiirt 7 -
786. Kuruc Štefan Fajkiirt 5 449
787. Grňák Mikuláš Fajkiirt 4
788. Zajác Ján Fajkiirt 6 —
789. Planka Jozef Fajkiirt 20 — ■ —
790. Vrana Ján Fajkiirt 19 -
791. Hnitka Pavol Fajkiirt 18 19.050
792. Kuruc Juraj Fajkiirt 10 ___
793. Kuruc František Fajkiirt 11 1.143
794. Matis Ján Fajkiirt 10 14.463795. Bojda Pavol Fajkiirt 18 --
796. Muroň Ján Fajkiirt 11 ___
797. Žák Jozef Fajkiirt 18 10.505798. Hnitka Anton Fajkiirt 15 19.614799. Cudrák Juraj Fajkiirt 12800. Cudrák Ján Fajkiirt 8 9.240801. Zabavík Jozef Fajkiirt 8 17.889
802. Hruška Valent Fajkiirt 10 6.644803. Vrana Ondrej Fajkiirt 20 ___
804. Budinský Vojtech Csáta 1 —
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805. Božoň Michal Hontvársány 1
806. Máčay Ondrej Hontvársány 2 —__
807. Máčayová Júlia Hontvársány 2 . -
808. Važani Ján Hontvársány 1 - _
809. Kosorin Štefan Nagykálna 3 3.500
810. Máčayová Helena Nagykálna 1 —

Župa Gömör-Kishont
Okres Rimavská Sobota

811. Štulajter Ján Bottovo 19 2.985
812. Lihanová Anna Bottovo 19 5.604
813. Búvala Jozef Bottovo 19 —
814. Mihalčák Ondrej Bottovo 19 10.028
815. Kulik Ján ml. Bottovo 21 2.789
816. Rimavský Štefan Bottovo 21 —
817. Kováčik Anton Bottovo 21 11.707
818. Škrabáková Katarína Bottovo 19 ■
819. Hudec Ondrej Bottovo 21 2.052
820. Babečka Anton ml. Bottovo 19 10.421
821. Pavlík Štefan Bottovo 26 16.205
822. Bielak Jozef Bottovo 10 6.037
823. Čulik Ján Bottovo 19 33.981
824. Šárka Anton Bottovo 22 35.022
825. Š tob er Martín Bottovo 26 3.733
826. Štober Matej Bottovo 14 26.967
827. Bielák Ondrej Bottovo 27 29.768
828. Brunkala Martin Bottovo 11 19.971
829. Drozd Ignác Bottovo 20 41.027
830. Frančák Ján Bottovo 20 3.288
831. Jurčák Matej Bottovo 21 19.162
832. Babečka Ondrej Bottovo 26 ■ - —
833. Kováčik Jozef Bottovo 21 11.803
834. Babečková Helena, Bottovo

Štefan a Alžbeta Bottovo 13 —
835. Babečka Anton st. Bottovo 21 32.651
836. Babečka Augustín Bottovo 26 8.500
837. Babečka Jozef Bottovo 2 ■ -
838. Bielak Eugen Bottovo 19 ■ ■ ■
839. Babečka Štefan Bottovo 18 —
840. Bielak Anton Bottovo 45 27.036
841. Kolesár Filip Bottovo 24 —
842. Kulich Jozef Bottovo 34 23.400
843. Način Ferdinand Bottovo 12 27.161
844. Révay Štefan Bottovo 13 29.730
845. Spoločné vlastníctvo

kolonistov Bottovo Bottovo 287 158.000
846. Jurčáková Jozefína Slávikovo 27 27.940
847. Chovanec Jozef Slávikovo 49 34.125
848. Pastva Daniel Slávikovo 18 33.304
849. Vontorčík Štefan Slávikovo 25 20.501
850. Zošák Peter Slávikovo 29 28.342
851. Jurčák Vincenc Slávikovo 27 44.673
852. Bialoň Ján Slávikovo 18 45.607
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853. Adamčík Štefan Slávikovo 25 57.004
854. Adamčík Ignác Slávikovo 20 42.668
855. Cisárik Karol Slávikovo 31 35.094
856. Lašák Tomáš Slávikovo 21 12.045
857. Kudja Štefan Slávikovo 39 16.990
858. Zemančík Vendelín Slávikovo 26 16.409
859. Jablonský Ignác Slávikovo 28 31.802
860. Kovalčík Ján Slávikovo 20 8.961
861. Machaj Ján Slávikovo 20 15.102
862. Vontorčík Ignác Slávikovo 28 32.207
863. Rapčaníak Ján Slávikovo 30 68.488
864. Prívara Pavol Slávikovo 32 53.034
865. Jablonská Johana Slávikovo 29 59.523
866. Kovalčíková Mária Slávikovo 34 31.750
867. Michalicová Mária Slávikovo 27 32.880
868. Bolčárová Anna vd. Slávikovo 19 47.349
869. Ledigdon Ignác Slávikovo 16 31.420
870. Lipnrlčan Ján Slávikovo 39 68.881
871. Oškvarková Terezia Slávikovo 19 45.084
872. Virva Anton Slávikovo 26 28.535
873. Virva Ján Slávikovo 29 43.490
874. Moňak Vendelín Slávikovo 33 25.719
875. Mar mul a Albert Slávikovo 17 15.297
876. Čučka Anton Slávikovo 25 29.932
877. Jánošík Matej Slávikovo 27 30.000
878. Živčiak Ignác Slávikovo 25 27.690
879. Jablonský Karol Slávikovo 35 41.749
880. Kováčik Jám Slávikovo 37 10.917
881. Kvak Vendelín Slávikovo 6 3.876
882. Findo Ondrej Osgyán 16 - ■ -
883. Beňo Ondrej Osgyán 3 10.000
884. Bodnár Michal Osgyán 5 — -
885. Bodnár Ján Osgyán 2 -
886. Čičel Pavol a Ondrej Osgyán 3 1 —
887. Čečelová Mária vd. Osgyán 1 —---
888. Dudáš Ján Osgyán 5 ■
889. Dudáš Ondrej Osgyán 5 —
890. Pániková Helena Osgyán 1 42.200
891. Jahodník Ján Osgyán 3 4.295
892. Kolimár Ondrej Osgyán 13 7.000
893. Kolimár Pavol Osgyán 3 —
894. Findo Ondrej Osgyán 2 —
895. Matej Ján Osgyán 3 -
896. Peržel Pavol Osgyán 2 1.513
897. Valach Jozef Osgyán 1 ■ ■
898. Dominík Ján Osgyán 1 ■
899. Dudáš Sabína Osgyán 3 --
900. Tomčo Ján, Uzapanyit 18 41.041
901. Alt Daniel Jánosi 41 50.000
902. Bednár Ján Jánosi 29
903. Matejková Katarína. 

Okres Tomáľa
Jánosi 27 —

904. Ridzoň Ján Szkáros 81 —
905. Dobšinský Keder Martin Sajószentkirályi 30 —
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Župa Novohradská
Okres Lučenec

906. Buriak Jura ml. Fiilek-pilis 36 21.053
907. Kulich Tomáš a spol. Fiilek-pilis 9 13.980
908. Kortiš Ondrej Fiilek-pilis 3 - —
909. Marcinková Jánova . Fiilek-pilis 3 ■
910. Ridzoň Martin Fiilek-pilis 2 7.453
911. Maíuška štefamová Fiilek-pilis 1 ■ — -
912. Krupa Ondrej Fiilek-pilis 12 1.800
913. Matuška Pavol Fiilek-pilis 4 ■ - -
914. Tománek Jozef Fiilek 1 —---
915. Deák Ján. Fiilek 1 —
916. Ridló Jáni Fiilek 1 —
917. Hrubec Jozef Fiilek 1 — — ■
918. Jackuliak Michal Fiilek 7 —
919. Mendel Ján Fiilek 1 - —
920. Albert Pavol ml. Fiilek 1 —
921. Raba František Fiilek 18 11.800
922. Beňo Pavol Gács 43 44.959
923. Halgaš Ján Gács 27 14.966
924. Majoroš Ján Gács 26 ■
925. Viest Bronislav Gács 108 113.940
926. Figura Pavol Gács 1 — —
927. Kuce Pavol Gács 11 ■ —
928. Halgaš Ján a spol., Gács 36 ■-
929. Pribiková Terézia Gács 3 —---
930. Jakubová Kolomanová

Hermína Gács 3 —
931. Schwanbergerová Júlia Gács 3 —
932. Riša Viliam Losonc 42 —
933. Kliment Michal Losonc 1 — ■
934. Cvikota Ondrej Losonc 1 -
935. Pavlo Pavol a

Marcek Ondrej Vilke 3 —
936. Bemát Ján Vilke 4 — —
937. Šafár Ján Vilke 2 —
938. Kajba Juraj Vilke 2 5.000
939. Gaíbáč Michal Vilke 1 -
940. Ďurčík Ján Vilke 2 —
941. Čistila Pavol Vilke 6 —
942. Filip Juraj Vilke 5 — "
943. Kollár Ján a spol., . Vilke 4 ■
944. Johaniak Ján Ragyolc 2 —
945. Liška Pavol Losoncpátfalva 7 4-300

Župa Ungská
Okres Veľké Kapušany

946. Barlog Michal Nagykapos 27 38.416
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Župa Abauj-Torna
1. Hraško Bohumil Bazila 232 281.513
2. Sabol Jozef Enyicke 88 -
3. Richtárik Ondrej Nagyida 52 95.498
4. Media Ján. ml. Nagyida 17 29.390
5. Hurajta Ladislav Nagyida 52 117.115
6.

7.

Hlavatý Štefan a 
Mikluš Viktor

Župa Bars-Hont.
Okres Ipolyság.
Mišák Prenosil

Szölöske

Alsószemeréd

43

287

2.700

1,086.389
8- Kustra Jozef Ipolyvisk 253 798.944
9. Chorvát Ján Ipolyvisk 175 755.859

10. Janček Ján Ipolyvisk 422 2,456.817
11. Mišečka Ján Szakállos 212 ■■ ■ ",
12. Babka Ján Gyerk 133 333.000

13.

Okres Verebély
Klvaňová Cecília Tild 102 50.000

14. Kuzmányiová Oľga a spol.Töhöl 220 —
15. Wiesner František Hul 56 63.680
16. Marcíková Helena Barsfiiss 75 39.415
17. Gubányová Štefánia Mellek 90 70.000

18.

Okres Levice
Oktavec Jozef Garamlôk 99 200.500

19. Tvarožek Eduard Garaŕnlôk 100 244.661
20. Drdoš Martin Hontkiskér 355 106.000
21. Dr. Zošfák Ondrej Léva 79 —
22. Moško Pavol Nemesoroszi 173 226.810
23. Deáková Gizela Tergenye 85 180.000

24.

Župa Gömör-Kishont 
Okres Rimavská Sobota
Dr. Vojtech Hudec Osgyán 210 

t
512.000

25. .

Ostrihomská župa
Okres Párkány
Samuhe] Michal Bátorkeszi 54

26. Frič Štefan Bátorkeszi 71 221.042
27. Krajčovič Martin st. Bátorkeszi 55 160.595
28. Kováčikova Anna Bátorkeszi 113 409.000
29. Geze Alfonz a E. Bátorkeszi 10 --- —
30. Geze Karol Bátorkeszi 67 67.634
31. Geze Augustín Bátorkeszi 71 166.605
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Bež. t. Meno Obec Výmera v kj. Ťarchy
Soírezám Nčv Kôzség hold Ks

32. Závodný Pavol Bátorkeszi 39 87.483
33. Escher „Karol Bátorkeszi 30
34. Kotian Jozef Bátorkeszi 50 89.420
35. Kotian Ján Bátorkeszi 53 82.030-IZ- Jozef Bátorkeszi 42 —
37. Závodný Michal Bátorkeszi 24 30.000
38. Dr. Slávik Juraj Köbölküt 159 441.389
39. Rím.-kat. prepozitúra

v Novom Me®t'e n/V. /
Köbölküt ' 100 —

Župa Nógrád
Okres Lučenec

40. Dugáček Pavol Bolyk 115 —
41. Skrečko Martini Vilke 201 7.000
42. k. k. Antal Milan, a Helena Fiilekkovácsi 123 126.000
43. Trimaj Emil Csakányháza 105 114.708

Župa Zemplínska
44. Dr. Andrejčo František Szomotor 94 —
45. Dr. Bettelheim Juraj Szomotor 231 986.723
46. Plihal František Szomotor 180 571.719
47. Sokol Ján Szomotor 44 162.141
48. Slančo Ondrej Bodrogvécs 44 380.570
49. Dr. Slávik Michal Kisujlak 181 20.000
50. Vasiiko Štefan Szomotor 46 265.330
51. Marcinčin Ján Sátoraljaujhely 66 —
52. Ridzi Ondrej Zemplén 53 122.000
53. Zseltvay Mária Bodrogszerdahely 51 32.143
54. Džamba Peter Szomotor 47 172.705

Komárňanská župa
‘55. Čápka Imrich Apácaszakállas 355 1,034.764
:56. Papánek Štefan Apácaszakállas 292 1,000.000
57. Bzduch Gustáv Ekecs 72 245.063

;58. Strauch Viliam Ekecs 102 106.379
59. Slezáková Lívia Ekecs 103 360.000

• 60. Fa'lath Ján Turiszakálas 397 —
61. Falath Michal Turiszakálas 397 , ■
62. Dr. Jesenský Ján Alsónyárasd 427 1,153.586
63. Linkenberg Vojtech Benkepatony 196 . - —
64. Linkenberg Móric Benkepatony 33 ■

■65. Linker.iberg Alžbeta Benkepatony 33 952.651
66. Linkenberg Hedviga Benkepatony 33 —

• >67. Linkenberg Eugen Benkepatony 16 ■ - —
68. Linkenberg Elza Benkepatony 16 ■

;69. Dr. Ján Sucháň a
Dr. Fridrichoviský Ján Dercsika, Nagylúcs 76 44.942

70. Mijavec Jozef Diósfôrgepatony 116 525.616
71. Holub Jozef Dunatôkés 211 1,231.596

-72. Dr. Herzog Karol Dunaszerdahely 27 —
'.73. Stibrányi Pavol Várkony 159 211.085
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Bež. č.
Sorszám

Meno
Név

Obce 
Kôzscß

Výmera v kj. 
Teriilet kat. 

hold

Ťarchy 
Terhek 

Ks

74. Kaňa Jozef Várkony 170 .-----
75. Murgaš Július Naszvad 8 ' - —
76. Urbanský Marko Naszvad 8 -
77. Frndák Duríš Ján Naszvad-Kiirt 39 46.700
78. Lukačovič Jozef Naszvad 7 , 28.000
79. Dr. Kuchta Gabriel Bacsfa 292 1,213.629
80. Žilňan Anton Béke 120 255.164
81. Krížik Matej Kôrtvélyes 103 208.143
82. Krížik Ján Csallókôztarnok 299 1,080.000
83. Dr. Rehák Gejza Illesház t 138 230.000
84. Suchanský František Nagymegyer 97 ------

85.

Župa Nitríansko- 
Bratislavská
Okres Galanta
Hospodárke sdružené 
družstvo Bratislava—Vága Vága 158 1,050.000

86. Družstvo pre zveľadenie 
hospodárstva — Tallós Tallós 112 350.053

87.
Okres Šaľa n/Váhom 
Múrínová Terézia Vágfarkasd 153 15.444

88.
Okres Nové Zámky 
Dr. Botto Ján Malomszeg 228 308.325

89. Kovaliková Beatrix a 
Zmeškalová Terézia Nagysurány 158

90. btodola Kornel a Emíi Nagysurány 202 287.100
91. Dr. Zmeškal Zdenko Nagysurány 202 ■
92. Tománek Florián Nagysurány 170 — —
93. Slezák Michal Özdöge 214 934.000
94. Štetka M. a spol. Kürt 43 16.970
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156.
Vyhláška ministra zahraničných vecí 

zo dňa 5. augusta 1942 
o slcvensko-maďarskom dohodnutí o zmene niektorých termínov, určených v dohode 
medzí slovenskou vládou a maďarskou kráľovskou vládou o platbách súvisiacich 
s niektorými pczemkovo-pclitickými opatreniami, ktoré sa už previedly alebo sa ešte 

prevedú.
Medzi predsedom slovenskej delegácie a predsedom maďarskej delegácie bola 

výmenou listov, prevedenou pri príležitosti výmeny ratifikačných listín dňa 10. júna 
1942 v Budapešti, dohodnutá zmena niektorých termínov v dohode medzi slovenskou 
vládou a maďarskou 'kráľovskou vládou o platbách súvisiacich s niektorými pozem- 
kovo-polilickými opatreniami, ktoré sa už previedly alebo sa ešte prevedú.

Táto zmena termínov bola schválená vládou dňa 18, júna 1942 a nadobudla 
účinnosti v tej istej dobe ako dohoda sama.

Doslovné znenie listov spolu so slovenským prekladom sa uverejňuje.
Dr, Tuka v. r.

Budapest, le 10 juin 1942.

Monsieur le Président,

Le second alinéa du paragraphe b) du 
point 2 du Protocole Final, signé le 12 
février 1942 ä Bratislava au sujet de cer- 
taines questions de politique agraire sur- 
gies entre le Gouvernement Slovaque et le 
Gouvernement Royal de Hongrie prévoit 
que les ressortissants hongrois auront la 
faculté d’offrir librement leurs biens fon- 
ciers, jusqu‘au 15 avril 1942 ä l'Office 
Agraire Slovaque en vue d’ôtre utílisés 
lore de ľapplication des mesures de politi
que agraire envisagées par le Gouverne
ment Slovaque. H y est également prévu 
que l'Office Agraire Slovaque se pronon- 
cera au pius tard jusqu’au ler juillet 1942 
au sujet de ces offres.

En outre, une des lettres que j'ai eu 
ľhonneur ďadresser i Votre Excelelnce 
en dáte du 12 février 1942, déclare que 
le Gouvernement Royal Hongrois est prét 
ä accorder — dans les conditions préci- 
sées dans ladíte lettre — un traitement de 
faveur concernant la propriété de certai- 
nes persones que le Gouvernement Slova
que désignera jusqu'au ler mai 1942.

En ťne permettant de rappeler ici les 
faits précités i'ai ľhoneur de communiquer 
ä Votre Excelence qu'il y a accord entre 
le Gouvernement Slovaque et le Gouver
nement Royal Hongrois sur ce qui suit:

En ce qui concerne le second alinéa du 
paragraphe b) du point 2 du Protocole 
Final, il est entendu qu'au lieu de la dáte

(Preklad).

Budapest, dňa 10. júna 1942.

Pán predseda!

Druhý odstavec paragrafu b) druhého 
bodu Záverečnej zápisnice, podpísanej 12. 
februára 1942 v Bratislave vo veci určitých 
otázok agrárnej politiky vyskytnuvšie)! sa 
medzi Slovenskou a Maďarskou vládou 
predvída, že maďarskí štátni občania budú 
mať možnosť voľne ponúknuť ich nehnu
teľnosť do 15. aprila 1942 Štátnemu pozem
kovému úradu cieľom použitia a prevede
nia opatrení agrárnej politiky nariadených 
Slovenskou vládou. Rovnako je tam pred
vídané, že slovenský Štálnv pozemkový 
úrad sa vyjadrí najneskoršie do 1. júla 1942 
o týchto ponukách.

Okrem toho jeden z listov, ktoré som 
mal česť adresovať Vašej Excelencii zo dňa 
12. februára 1942 oznamuje, že maďarská 
kráľovská vláda je ochotná poskytnúť — 
za predpokladov uvedených v spomenutom 
liste, výhodné zaobchádzanie ohľadom ma
jetkov určitých osôb, ktoré Slovenská vlá
da označí do 1. mája 1942.

Dovoliac si pripomenúť vyššie uvedené, 
mám česf oznámiť Vašej Excelencii, že je 
shoda medzi Slovenskou a Maďarskou vlá
dou o lom, čo nasleduje:

Čo sa týka druhého odseku b) bodu 2 
Záverečnej zápisnice, je dohodnuté, že na
miesto dáta 15. aprila 1942 je dohodnutý 
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du 15 avril 1942, un délai ďun mois est ac- 
cordé pour les ofírcs en queslions á partir 
du jour de ľéchange des Instruments de 
ratiíication de l'Accord conclu le 12 fé
vrier 1942 ä Bratislava entre le Gouverne
ment Slovaque et le Gouvernement Royal 
Hongrois, concernant les payements dé- 
coulant de certaines mesures de politique 
agraire effectuées ou ä effectuerpar lesdits 
Gouvernements.

II est égalemenl entendu que l'Office 
Agraire slovaque se pronocera au sujet des 
olfres dont il s'agit, das un délai de deux 
mois et demi i partir du jour de ľéchange 
des Instruments de ratiíication de l'Accord 
susmenlionné.

En ce qui concerne enfin la dáte du ler 
mai 1942 prévue dans la lettre précitée, il 
est entendu que le terme fixé pour les 
désignations que le Gouvernement Slova
que désirera faire, séra porté i 1 mois á 
partir du jour de ľéchange des Instruments 
de ratification de l'Accord du 12 février 
1942.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, 
les assurances de ma haute concideration.

Dr. Sebestyén.
Son Excellence

Monsieur Štefan Polyák
Envoyé Extraordlnaire el Minislrc Plénípolenliaáre 

Président de la Delegation Slovaque

Budapest.

termín jedného mesiaca pre otázne ponuky 
odo dňa výmeny ratifikačných listín Doho
dy, uzavretej 12. februára 1942 v Bratisla
ve medzi Slovenskou vládou a Maďarskou 
kráľovskou vládou o platbách súvisiacich 
s niektorými pozemkovo-politickými opa
treniami, ktoré sa už previedly, alebo sa 
ešte prevedú týmito vládami.

Podobne je dohodnuté, že slovenský 
Štátny pozemkový úrad sa vyjadrí o ponu
kách, o ktorých sa jedná, v lehote dva a 
pol mesiaca odo dňa výmeny, ratifikačných 
listín vyššie spomenutej dohody.

Konečne čo sa týka dáta 1. mája 
1942, uvedeného už v spomenutom liste je 
shoda, že termín určený pre oznámenie, 
ktoré chce učiniť Slovenská vláda, bude 
preložený o jeden mesiac odo dňa výmeny 
ratifikačných listín Dohody zo dňa 12. fe
bruára 1942.

Ráčte prijať, pán predseda, uistenie o 
mojej hlbokej úcte.

Dr. Sebestyén.
Excelencia

Pán ŠTEFAN POLYAK, 
mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister, 

predseda slovenskej delegácie.

Budapešt.

Budapest, le 10 juin 1942.

Monsieur le Président,
J'ai ľhonneur de vous accuser récep- 

tion de Votre lettre en dáte d'aujourd'hui 
dont la teneur est la suivante:

„Le second alinéa du paragraphe b) du 
point 2 du Protocole Final, signé le 12 
février 1942 á Bratislava au sujet de cer
taines queslions de politique agraire sur- 
gies entre le Gouvernement Slovaque et 
le Gouvernement Royal de Hongrie, pré- 
voit que les ressortisants Hongrois auront 
la faculté d’offrir librement leurs biens fon- 
ciers, jusqu'au 15. avril 1942 ä l'Office 
Agraire slovaque en vue d'élre uiilisés lors 
de ľapplication des mesures de politi
que agraire envisagées par le Gouverne
ment Slovaque. II y est également prévu 
que l'Office Agraire slovaque se pronon-

(Preklad).

Budapešt, dňa 10. júna 1942.

Pán predsedal
Mám česf potvrdiť príjem Vášho listu 

z dnešného dňa, ktorého obsah je nasle
dovný:

„Druhý odstavec paragrafu b) druhého 
bodu Záverečnej zápisnice, podpísanej 12. 
februára 1942 v Bratislave vo veci určitých 
otázok agrárnej politiky vyskytnuvších sa 
medzi Slovenskou a Maďarskou vládou 
predvída, že maďarskí štátni občania budú 
mať možnosť ponuknúť voľne ich nehnuteľ
nosti do 15. apríla 1942 Štátnemu pozem
kovému úradu cieľom použitia a prevede
nia opatrení agrárnej politiky nariadených 
Slovenskou vládou. Rovnako je tam pred
vídané, že slovenský Štátny pozemkový 
úrad sa vyjadrí najneskoršie do 1. júla 1942 
o týchto ponukách.
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cera au pius .tard jusqu'au ler juillet 1942 
au sujet de ces offres.

En outre, une des lettres que j'ai eu 
ľhonneur ďadresser á Votre Excellence 
en dáte du 12. février 1942 déclare que le 
Gouvernement Royal Hongrois est pŕét 
ä accorder — dans les condítions précisées 
dans ladíte lettre — un traitement de fa- 
veur concemat la propriété de certaines 
personnes que le Gouvernement Slovaque 
désignera jusqu'au ler mai 1942.

En me permettant de rappeler ici les 
íaits précités, j'ai ľhonneur de communi- 
quer ä Votre Excellence qu'il y a accord 
entre le Gouvernement Slovaque et le 
Gouvernement Royal de Hongrie sur ce 
qui suit:

En ce qui concerne le second alinéa du 
paragraphe b) du point 2 du Protocole Fi
nal, il est entendu qu'au lieu de la dáte du 
15 avril 1942, un délai d'un mois est accor- 
dé pour les offres en question ä partir du 
jour de l'échange des Instruments de rati
fication de l'Accord conclu le 12. février 
1942 ä Bratislava entre le Gouvernement 
Slovaque et le Gouvernement Royal Hong
rois, concernant les payements découlant 
de certaines mesures de politique agraire 
effectuées ou ä effectuer par lesdits Gou
vernements.

II est également entendu que l'Office 
Agraire slovaque se prononcera au sujet 
des offres dont il s'agit, dans un délai de 
deux mois et demi ä partir du jour de 
l'échange des inštrumente de ratification 
de l'Accord susmentionné.

En ce qui concerne enfin la dáte du ler 
mai 1942 prévue dans la lettre précitée, 
il est entendu que len terme fixé pour les 
désignations que le Gouvernement Slova
que désirera faire, séra porté ä 1 mois 
á partir du jour de l'échange des Instru
ments de ratification de l’Accord du 12 
février 1942.

En me declarant d'accord sur ce qui 
précéde, je vous prie d'agréer, Monsieur 
le President, le assurrances de ma haute 
considération.

Dr, Štefan Pclyák v. r.
Son Excellence

Monsieur PAUL SEBESTYÉN, 
Chef de Sediem nu Minis tér e Royal des Affaires 

Elnamgéres de Hongrie,
President de la Délégaiioin Hongnoise,

Budapest.

Okrem toho jeden z listov, ktoré som 
mal česí adresovať Vašej Excelencii zo dňa 
12. februára 1942 oznamuje, že Maďarská 
kráľovská vláda ja ochotná poskytnúť — 
za predpokladov uvedených v spomenutom 
liste výhodné zaobchádzania ohľadom ma
jetkov určitých osôb, ktoré Slovenská vlá
da označí do l..mája 1942.

Dovoliac si tu pripomenúť vyššie uvede
né, mám česť oznámiť Vašej Excelencii, že 
je shoda medzi Slovenskou a Maďarskou 
vládou o tom, čo nasleduje:

Čo sa týka druhého odseku b) bodu 2 
Záverečnej zápisnice, je dohodnuté, že na
miesto dáta 15. apríla 1942 je dohodnutý 
termín jedného mesiaca pre otázne ponuky 
odo dňa výmeny ratifikačných listín Doho
dy, uzavretej 12. februára 1942 v Bratisla
ve medzi Slovenskou vládou a Maďarskou 
kráľovskou vládou o platbách súvisiacich 
s niektorými pozemkovo-politickými opa
treniami, ktoré sa už previedly, alebo sa 
ešte prevedú týmito vládami.

Podobne je dohodnuté, že slovenský 
Štátny pozemkový úrad sa vyjadrí o ponu
kách, o ktorých sa jedná, v lehote dva a 
pol mesiaca odo dňa výmeny ratifikačných 
listín vyššie spomenutej dohody.

Konečne čo sa týka dáta 1. mája 
1942 uvedeného už v spomenutom liste je 
shoda, že termín určený pre oznámenie, 
ktoré chce učiniť Slovenská vláda, bude 
preložený o jeden mesiac odo dňa výmeny 
ratifikačných listín Dohody -zo dňa 12. fe
bruára 1942.

Vyslovujúc súhlas s tým, čo predchádza, 
prosím Vás, pán predseda, prijmite uiste
nie o mojej hlbokej úcte.

Dr. Štefan Polyák v. r. 
Excelencia

Pán PAVEL SEBESTYÉN, 
prednosta odboru v Maďarskom kráľovskom 

mUiiílcnstve zahraničných vecí, 
predseda maďarskej delegácie,

Budapest.
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157.
Zákon zo dňa 8. júla 1942, 

ktcrým sa vykonáva slovensko-maďarská
Dchcda o pczemkovo-pcEtických 

opatreniach.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

§ 1-
Dohode medzi slovenskou vládou a ma

ďarskou kráľovskou vládou o platbách sú
visiacich s niektorými pozemkovo-politic
kými opatreniami, ktoré sa už previedly, 
akbo sa ešte prevedú, uzavretej dňa 12. 
februára 1942 v Bratislave (v ďalšom texte 
„Dohoda“), priznáva sa vnútroštátna účin
nosť.*)

§ 2.

Odškodnenie slovenských kolonistov a 
zvyškových statkárov vykoná v rámci Do
hody a podľa smerníc vydaných vládou 
Štátny pozemkový úrad.

§ 3.

(*)  Štátny pozemkový úrad môže podľa 
tohto zákona vyvlastniť poľnohospodárske 
nehnuteľnosti, ktorých vlastníkmi sú ma
ďarskí štátni občania, a to do výmery:

a) 18.000 kat. julár ornej pôdy,
b) 42.000 kat. jutár lesnej pôdy.
(■) Ustanovenie ods. 1 nemožno použiť 

na nehnuteľnosti:
a) maďarských štátnych občanov — 

Nežidov, ktorí na území Slovenskej repu
bliky nevlastnia viac ako 75 kat. jutár poľ
nohospodárskych nehnuteľností, vyníma
júc dobrovoľnú ponuku,

b) ktoré sa scudzia so súhlasem Štát
neho pozemkového úradu pedľa § 19 ods. 
2 zákona č. 46/1940 SI. z.,

c) ktoré boly odpredané súdnym preda
jom pri zachovaní ustanovení §§ 16 a 18 
zákona č. 46/1940 SI. z., ak dražba nebude 
zrušená podľa § 179 Exekučného zákona, 
alebo ak nebola vyhlásená za neplatnú 
podľa § 187 Exekučného zákona.

§ 4.

(') Vyvlastnenie podľa § 3 ods. 1 ozná
mi Štátny pozemkový úrad vlastníkovi vý
merom. Výmer má obsahovať označenie 
vyvlastňovaných nehnuteľností.

•) Dohoda jc vyhlásená pod č. 155/1942 SI. z.

(") Štátny pozemkový úraď požiada súd, 
v obvode ktorého leží nehnuteľnosť, o 
vklad vlastníckeho práva na nehnuteľnosť, 
uvedenú v žiadcslŕ, pre slovenský štát 
(Štátny pozemkový úrad), alebo na zákla
de pridelovej listiny prípadne kúpopredaj- 
nej smluvy pre osoby, ktoyé Štátny pozem
kový úrad v žiadosti označí.

(“) Výmer Štátneho pozemkového úra
du, vydaný podľa ods. 1 a opatrený dolož
kou o vykonateľnosti, je verejnou listinou 
i pre vklad vlastníckeho práva podľa po- 
zemnoknižného poriadku.

(4) Nedostatočne vystrojenú pozemn.o- 
knižnú žiadosť treba vrátiť na doplnenie. 
Ak Štátny pozemkový úrad v lehote sú
dom určenej chybu neodstráni, považuje sa 
žiadosť za nepodanú. Žiadosť podanú na 
nepríslušnom súde postúpi tento príslušné
mu súdu.

(") Súčasne s vkladom vlastníckeho 
práva vymaže súd z úradnej moci všetky 
knihovné ťarchy, ak Štátny pozemkový ú- 
rad nepodal iný návrh.

(’) Vklad vlastníckeho práva podľa ods. 
2 má voči veriteľom, ktorí pri rozvrhu dra
žobnej kúpnej ceny majú nárok na pred
nostné uspokojenie, voči hypotekárnym 
veriteľom, iným vecne oprávneným a tre
tím osobám ten istý právny účinok, ako' 
by nehnuteľnosť bola odpredaná na exe
kučnej dražbe v deň vkladu vlastníckeho 
práva bez ponechania pozemnoknižných 
tiarch.

§ 5.

Náhradu za vyvlastnenú nehnuteľnosť 
(§ 4 ods. 1) Štátny pozemkový úrad doda
točne určí aj vyplatí podľa ustanovení Do
hody.

§ 6.

(') Na žiadosť Štátneho pozemkového 
úradu, doloženú výmerom vydaným podľa 
§ 4 cd'S. 1, príslušný súd uvedie štát (Štát
ny pozemkový úrad) alebo osobu, v žiado
sti označenú do držby nehnuteľnosti podľa 
§ 180 ods. 2 Exekučného zákona.

(-) Kým Štátny pozemkový úrod alebo 
osoba, ktorú Štátny pozemkový úrad ozna
čí, nevezme nehnuteľnosť do držby, predo
šlý vlastník je povinný obhosoedárovať ju 
podľa zásad riadneho hospodárenia, uve
dených v nariadení s mocou zákona č. 240/ 
1940 SI. z.

§ 7.

(') Ak vyvlastnená nehnuteľnosť (§ 4 
ods. 1) počas prechodu vlastníctva je v 
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árende alebo v nájme, ostanú práva a po
vinnosti árendátora prípadne nájomcu voči 
štátu nezmenené, kým Štátny pozemkový 
úrad árendálny alebo nájomný pomer ne
zruší.

(3) Štátny pozemkový úrad môže áren
dálny alebo nájomný pomer (ods. 1) zrušiť 
výpovedou áj pred vypršaním smluvnej do
by; výpoveď možno dať hocikedy so za
chovaním aspoň 30-dňovej výpovednej le
hoty, avšak pri árendálnom pomere len ku 
koncu hospodárskeho roku.

(3) Arendátorovi (nájomcovi) nepatri 
náhrada ušlého zisku z dôvodu, že árend-a 
(nájom) bola podľa ods. 2 zrušená.

P) Výmer Štátneho pozemkového úra
du, vydaný podľa ods- 2 a opatrený dolož
kou o vykonateľnosti, je exekučným titu
lom pre súdnu exekúciu.

§ 8.
Štátny pozemkový úrad náloži s vy

vlastnenými nehnuteľnosťami (§ 4 ods. 1) 
podľa osobitných smerníc, ktoré vydá 
vláda.

§ 9.

(') Na žiadosť Štátneho pozemkového 
úradu, doloženú výmerom o určení náhra
dy (§ 5), okresný súd rozvrhne náhradu 
podľa zásad o rozvrhu najvyšši-3-ho podania 
za nehnuteľnosť predanú na exekučnej 
dražbe s odchýlkami, uvedenými v tomto 
zákone.

(-) Náhradu rozvrhne okresný súd, v 
obvode ktorého je vyvlastnená nehnuteľ
nosť (§ 4 ods. 1). _

(3) Súd vykoná rozvrh podľa stavu v 
deň vkladu vlastníckeho práva podľa § 4 
ods. 2.

(*)  Na pojednávanie o poradí predvolá 
súd Štátny pozemkový úrad, predošlého 
vlastníka, úrady povolané vymáhať dane, 
verejnoprávnp dávky, poplatky a príspev
ky, ako aj osoby, pre ktoré sú podľa po- 
zemnoknižného stavu v deň vkladu vlast
níckeho práva podľa § 4 ods. 2 zapísané 
práva na nehnuteľnostiach.

(3) Z nevyčerpanej časti náhrady (§ 5) 
súd prikáže úhradu na dane, verejnopráv
ne dávky, poplatky a príspevky, ktoré ne
majú prednostného práva a neboly priká
zané v pozemnoknižnom poradí, ako i na 
osobné priame dane, verejnoprávne dávky, 
poplatky a príspevky, ktoré je vlastník 
dlžný.

(“) Ak osobám uvedeným v ods. 4 ne
mohlo byť doručené predvolanie na deň 
pojednávania o poradí, alebo ak do 15 dní 
od vypravenia nedošlo potvrdenie o doru
čení predvolania, súd im vymenuje opa
trovníka a predvolanie ako aj ďalšie usne
senia doručí opatrovníkovi. Opatrovník 
zastupuje osobu, pre ktorú bol vymenova
ný, kým sa táto o svoje zastúpenie ne
postará. Doručenie -opatrovníkovi nahra
dzuje doručenie do vlastných rúk csobe, 
ktorej opatrovník bol ustanovený. Odme
na opatrovníka je prednostnou položkou 
pri rozvrhu náhrady.

(7) Súd z úradnej povinnosti doručí prá
voplatné rozvrhové usnesenie Štátnemu 
pozemkovému úradu.

§ 10.

Štátny pozemkový úrad odo dňa doru
čenia rozvrhového usnesenia (§ 9 ods. 7) 
do 30 dni vyplatí zvyšok určenej náhrady 
(§ 5) a do ďalších 30 dní aj pohľadáv
ky podľa poradia uvedeného v rozvrhovom 
usnesení.

§ 11.

V pokračovaní podľa § 9 má Štáiny po
zemkový úrad to isté právne postavenie 
ako vymáhajúci veriteľ v exekučnom po
kračovaní.

§ 12.
Živý a mŕtvy inventár a iné predmety 

(príslušenstvo nehnuteľnosti), potrebné na 
prevádzku poľnohospodárstva, môže Štát
ny pozemkový úrad vykúpiť za podmienok 
a podľa ustanovení Dohody, ak patria 
vlastníkovi vyvlastnenej nehnuteľnosti.

§ 13.

(') Výmer vydaný pcdľa § 4 ods. 1 a 
výmer o určení náhrady (§ 5) doručí Štát
ny pozemkový úrad km osobe, ktorej ne- 
hnuleľnosť bola vyvlastnená; výmer vyda
ný podľa § 7 ods. 2 treba doručiť árendá- 
torovi (nájomcovi) a osobe, ktorej nehnu
teľnosť bola vyvlastnená. Doručiť možno 
aj zmocnencom týchto osôb.

(3) Ak niektorej osobe uvedenej v ods. 
1 nemožno výmer doručiť, alebo ak do 15 
dní od vypravenia nedôjde potvrdenie o 
doručení, ustanoví jej Štátny pozemkový 
úrad opatrovníka, aby pred ním zastupo
val jej záujmy.
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§ 14.

(*)  Pokračovanie, spojené s prevodom 
poľnohospodárskych nehnuteľností do rúk 
Nežidov, ak ide o nehnuteľnosti, ktoré do 
prevodu na slovenský štát podľa § 1 ods. 
1 nár. č. 93/1941 SI. z. prípadne podľa § 
150 ods. 1 nár. č. 198/1941 SI. z. patrily 
vlastníckym právom maďarským štátnym 
občanom — Židom alebo židovským sdru- 
ženiam, ktoré majú sídlo na území maďar
ského štátu, nakoľko nie je právoplatne 
dokončené, má sa dokončiť podľa tohto 
zákona.

(:) Vyhláška Štátneho pozemkového ú- 
radu o prechode vlastníctva nehnuteľno
stí, uvedených v ods. 1, vydaná podľa § 1 
ods. 1 nár. č. 93/1941 prípadne podľa § 150 
ods. 1 nár. č. 198/1941 SI. z. a uverejnená 
v Úradných novinách, nahradzuje výmer 
podľa § 4 ods. 1 tohto zákona.

§ 15.

Proti výmerom, vydaným Štátnym po
zemkovým úradom podľa tohto zákona, sa 
nepripúšťa ani sťažnosť na Najvyšší správ
ny súd, ani náprava podľa § 66 zákona č. 
185/1939 SI. z.

§ 16.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetoi čle
novia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r.
Dr. Fritz v. r.
Sivák v. r.

Stano v. r.
Čatloš v. r. 
Dr. Karvaš v. t.

Tlač. Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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OBSAH: (158,—162.) 158« Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohode medzi Slovenskou re*  
publikou a Nemeckou ríšou o usporiadaní práv a povinností, ktoré vyplývajú z podpory 
stavebného ruchu bývalou Ceško-Slovenskou republikou. — 159» Vládne nariadenie o 
spravovaní Fondu rodinných prídavkov. — 160. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a 
doplňuje vládne nariadenie o služobných kalte tóriách vojenských dôstojníkov. — 161« 
Vyhláška ministra financií, ktorou sa uverejňuje oznam Slovenskej národnej banky v Bra
tislave o vydaní 1000 koruaorvých bankoviek s dátumom 25, novembra 1940 a o stiahnutí 
1000 korunových bankoviek vydaných podlá §§ 3 a 4 nariadenia ministra financií i. 70/1939 
SL z. — 162« Vyhláška predsedu vlády o oprave tlačových chýb, vzniklých pri vyhlaso*  
vaní právnych predpisov v Slovenskom zákonníku.

158. '
Vyhláška ministra zahraničných vecí zo dňa 10. augusta 1942

o dohode medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o usporiadaní práv a po
vinností, ktoré vyplývajú z podpory stavebného ruchu bývalou Česko-Slovenskou 

republikou.
Dňa 6. decembra 1940 bola v Berlíne podpísaná splnomocnenými zástupcami 

Slovenskej republiky a Nemeckej ríše dohoda medzi Slovenskou republikou a Ne
meckou ríšou o usporiadaní práv a povinností, ktoré vyplývajú z podpory stavebné
ho ruchu bývalou Cesko-Slovenskou republikou.

Snem Slovenskej republiky v zasadnutí dňa 31. júla 1941 vyslovil súhlas s touto 
dohodou a prezident republiky podpísal ratifikačnú pôvodinu dňa 6. februára 1912. 
Ratifikačné pôvodiny boly vymenené dňa 25. marca 1942 v Berlíne.

Podľa 7. článku odseku 2 dohody nadobúda táto účinnosti dňom výmeny rati
fikačných listín.

Dohoda sa uverejňuje v slovenskom a nemeckom pôvodnom znení.
Dr. Tuka v. r.

Dohoda 
medzi Slovenskou republikou a Nemeckou 
ríšou o usporiadaní práv a povinností, kto
ré vyplývajú z podpory stavebného ruchu 

bývalou Česko-Slovenskou republikou.

Vláda Slovenskej republiky, zastúpená 
mimoriadnym vyslancom a splnomocneným 
ministrom pánom

Dr. Štefanom Polyákom
a

vláda Nemeckej ríše, zastúpená vyslan
com v Zahraničnom úrade pánom

Dr. Ernestom Eisenlohrom,

Vereinbarung
zwischen der Slowakischen Republik und 
dem Deutschen Reich über die Regelung 
von Rechten und Pflichten, die sich aus 
der Unterstützung der Baubewegung durch 
die frühere Tschecho-Slowakische Repu

blik ergeben.
Die Regierung der Slowakischen Re

publik, vertreten durch den ausserordent
lichen Gesandten und bevollmächtigten 
Minister Herrn

Dr. Stefan Polyak, 
und

die Deutsche Regierung, vertreten durch 
den Gesandten im Auswärtigen Amt 
Herm

Dr. Ernst Eisenlohr,

Cena Ks 1.80.
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uzavrely na usporiadanie práv a povinno- ' 
stí, vyplývajúcich z podpory stavebného 
ruchu bývalou Česko-Slovenskou republi
kou túto dohodu:

Článok 1.
f1) Táto dohoda týka sa práv a povin

nosti bývalej Česko-Slovenskej republiky, 
ktoré vznikly na územných častiach býva
lej Česko-Slovenskej republiky patriacich 
dnes k Nemeckej ríši a k Slovenskej re
publike z podpory bytových stavieb vo 
forme štátnych záruk, pôžičiek a príspev
kov na základe ustanovení uvedených 
v ods. 2.

(s) Ustanovenia v smysle ods. 1. sú zá
kon za dňa 23. mája 1919 č. 281 Sb. z. a 
n. o štátnej podpore stavebného ruchu, zá
kon zo dňa 6. februára 1920 č. 92 Sb. z. 
a n., ktorým sa povolila dalšia štátna pod
pora stavebného ruchu, dalej zákony o sta
vebnom ruchu z 11. marca 1921 č. 100 Sb. 
z. a n., zo dňa 27. januára 1922 č. 45 Sb. z. 
a n., zo dňa 25. januára 1923 č. 35 Sb. z. 
a n., zo dňa 7. marca 1924 č. 58 Sb. z. a n., 
zo dňa 7. apríla 1927 č. 44 Sb. z. a n., zo 
dňa 28. marca 1928 č. 43 Sb. z. a n., zo dňa 
10. apríla 1930 č. 45 Sb. z. a n. a zo dňa 
26. marca 1936 č. 65 Sb. z. a n., ako aj 
ustanovenia, ktoré tieto zákony predlžujú, 
doplňujú a pozmeňujú.

(’) Táto dohoda týka sa tiež práv a po
vinností zo záruk štátneho bytového fon
du, ktorý bol zriadený zákonom zo dňa 20. 
februára 1919 č. 98 Sb. z. a n.

Článok 2.
(‘J Každý zo zúčastnených štátov pre

berá práva a povinnosti, ktoré vznikly 
podporou podľa článku 1 a ktoré sa týkajú 
nehnuteľností ležiacich na jeho štátnom 
území.

P) Pokiaľ niektorý z uvedených záko
nov zaväzuje štát ako ručiteľa pravidelne 
úrokovat a umorovať zaručené pôžičky, 
alebo platiť iné príspevky, preberajú zú
častnené štáty túto povinnosť len za ne
hnuteľností, ktoré sú na ich štátnom úze
mí a nachodia sa vo vlastníctve osôb, kto
ré majú bydlisko (sídlo) v deň nadabudnu- 

haben zur Regelung von Rechten und 
Pflichten, die sich aus der Unterstützung 
der Baubewegung durch die frühere Tsche- 
cho-Slowakische Republik ergeben, die 
nachstehende Vereinbarung getroffen:

Artikel 1.
P) Diese Vereinbarung bezieht sich auf 

die Rechte und Pflichten der ehemaligen 
Tschecho-Slowakischen Republik, die aus 
der Unterstützung des Wohnungsbaues in 
der Form staatlicher Bürgschaften, Dar
lehen und Zuschüsse auf Grund der im 
Abs. 2 genannten Bestimmungen in den 
jetzt zur Slowakischen Republik und zum 
Deutschen Reich gehörigen Gebietsteilen 
der ehemaligen Tschecho-Slowakischen Re
publik entstanden sind.

(2) Bestimmungen im Sinne des Abs. 1 
sind das Gesetz vom 23. Mai 1919, ZL 281 
S. d. G. u. V. über die staatliche Unter
stützung der Baubewegung, Gesetz vom 6. 
Februar 1920, ZI. 92 S. d. G. u. V., durch 
welches eine weitere staatliche Unter
stützung der Baubewegung bewilligt wurde, 
weiter die Gesetze über die Baubewegung 
vom 11. März 1921, ZI. 100 S. d. G, u. V., 
vom 27. Januar 1922, ZI. 45 S. d. G. u. V., 
vom 25. Januar 1923, ZI. 35 S. d. G. u. V., 
vom 7. März 1924, ZI. 58 S. d. G. u. V.,
vom 7. April 1927, ZI. 44 S. d. G. u. V.,
vom 28. März 1928, ZI. 43 S. d. G. U. V.,
vom 10. April 1930, ZI. 45 S. d. G. u. V.,
und vom 26. März 1936, ZI. 65 S. d. G. u. 
V., sowie auch Bestimmungen, welche die
se Gesetze verlängern, ergänzen oder ab- 
ändem.

(’) Die Vereinbarung bezieht sich auch 
auf die Rechte und Pflichten aus den Bürg
schaften des durch das Gesetz vom 20. 
Februar 1919, ZI. 98 S. d. G. u. V., errich
teten Staatswohnungsfonds.

Artikel 2.
(*)  Jeder von den beteiligten Staaten 

übernimmt die aus der Unterstützung nach 
Artikel 1 entstandenen Rechte und Pflich
ten, welche sich auf Grundstücke beziehen, 
die auf seinem Staatsgebiet liegen.

(2) Falls irgendeines der Gesetze den 
Staat als Bürgen zur regelmässigen Ver
zinsung und Tilgung der verbürgten Dar
lehen oder zur Zahlung anderer Beiträge 
verpflichtet, übernehmen die beteiligten 
Staaten diese Pflicht nur für Grundstücke, 
die auf ihrem Staatsgebiet liegen und im 
Eigentum von Personen stehen, deren 



S 1 o v en sie ý z á k o n n i 1c č. 158. 729

tia platnosti tejto dohody na území toho 
štátu, kde sa nachádza nehnuteľnost.

(9) Ustanovením ods. 2 nie sú dotknuté 
povinnosti štátu, vyplývajúce iba z ručileľ- 
ského záväzku voči veriteľovi.

Článok 3.

P) Ak je sídlo veriteľa zaručenej pô
žičky na území druhého štátu ako zataže- 
ná nehnuteľnost, zaväzujú sa zúčastnené 
štáty, s výhradou osobitných dohovorov, 
učinil opatrenia, aby zvyšky týchto pôži
čiek boly prevedené na veriteľov, ktorí 
majú sídlo na tom štátnom území, kde sa 
nachádza hypotékou zatažená nehnuteľ- 
nost.

(3) Ak majitelia domov nie sú usadení 
na Slovensku, Slovenská republika je 
ochotná obľahčiť vyjednávanie týchto ma
jiteľov domov so slovenskými štátnymi ob
čanmi vo veci predaju nehnuteľností, na
chádzajúcich sa na slovenskom území, aby 
im čo možno ušetrila straty pri predaji.

Článok 4.
Za právne a úradné úkony, ktoré sa pri 

prenesení hypoték podľa článku 3, ods. 1 
tejto dohody majú previest, nevyberajú sa 
dane, dávky, kolkovné ani iné poplatky.

Článok 5.
Zúčastnené štáty vymenujú na obidvoch 

stranách stálych zástupcov, ktorí budú po
verení bezprostredným riešením vyskytu
júcich sa jednotlivých otázok.

Článok 6.
Dohoda nečiní žiadnych opatrení, kto

ré bude treba vykonat vo vecných obo
roch rovnakého alebo podobného rázu.

Článok 7. .
P) Dohoda sa má ratifikoval a ratifi

kačné listiny majú sa vymenil čo možno 
najskôr v Berlíne.

P) Dohoda nadobudne účinnost dňom 
výmeny ratifikačných listín.

Wohnort (Sitz) am Tage, an dem dieser 
Vertrag Gültigkeit gewinnt, auf dem Ge
biete des Staates ist, wo sich das Grund
stück befindet.

P) Durch die Bestimmung des Abs. 2 
werden die Pflichten des Staates nicht be
rührt, die aus der blossen Bürgschaftsver
pflichtung gegenüber dem Gläubiger ent
stehen.

Artikel 3.

(') Befindet sich der Sitz des Gläubi
gers eines verbürgten Darlehens in einem 
anderen Staatsgebiet als das verpfändete 
Grundstück, so verpflichten sich die betei
ligten Staaten, vorbehaltlich zu treffender 
Sondervereinbarungen, Massnahmen zu er
greifen, dass die Restbeträge dieser Dar
lehen auf Gläubiger übergeführt werden, 
welche ihren Sitz in dem Staatsgebiet ha
ben, in dem das verpfändete Grundstück 
liegt.

(2) Soweit die Hauseigentümer nicht in 
der Slowakei ansässig sind, erklärt sich die 
Slowakische Republik bereit, Verhandlun
gen dieser Hauseigentümer mit slowaki
schen Staatsangehörigen wegen Verkaufs 
der in der Slowakei gelegenen Grund
stücke zu fördern, um ihnen Verluste beim 
Verkauf möglichst zu ersparen.

Artikel 4.
' Für Rechts- und Amtshandlungen, die 

| bei der Übertragung der Hypotheken ge
mäss Artikel 3 Abs. 1 dieser Vereinbarung 
vorzunehmen sind, werden Steuern, Abga
ben, Stempelkosten und andere Gebühren 
nicht erhoben.

Artikel 5.
Die beteiligten Staaten werden beider

seits ständige Vertreter benennen, die mit 
der unmittelbaren Klärung von auftauchen
den Einzelfragen betraut werden.

Artikel 6.
Die Vereinbarung greift keinerlei Rege

lungen vor, die sonst auf Sachgebieten glei
cher oder ähnlicher Natur zu treffen sein 
werden.

Artikel 7.
(*)  Die Vereinbarung soll ratifiziert, die 

Ratifikationsurkunden sollen so bald als 
möglich in Berlin ausgetauscht werden.

(2) Sie tritt mit dem Tage des Aus
tausches der . Ratifikationsurkunden in 

| Kraft.
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(') Smluvné strany sa dohodly, že usta
novenia tejto dohody budú sa používať 
predbežne odo dňa podpisu.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto do
hodu vlastnoručne podpísali.

Vyhotovené dvojmo v slovenskom a ne
meckom prvopise, v Berlíne dňa 6. decem
bra 1940.

Za vláduSlovenskej 
r e p ub 1 i ky:
POLYÁK v. r.

Za vládu Nemeckej ríše:
EISENLOHR v. r.

(3) Die vertragschliessenden Teile haben 
sich geeinigt, die Bestimmungen dieser Ver
einbarung vom Tage der Unterzeichnung 
ab vorläufig anzuwenden.

Zu Urkund dessen haben die Bevoll
mächtigten diese Vereinbarung eigenhän
dig unterzeichnet.

Geschehen in doppelter Urschrift, in 
slowakischer und deutscher Sprache, in 
Berlin am 6. Dezember 1940.

Für die Slowakische Regierung:

POLYAK e. h.

Für die Deutsche Regierung:
EISENLOHR e. h.

159.
Vládne nariadenie 

zo dňa 18, júla 1942
o spravovaní Fondu rodinných prídavkov.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 
ods. 3 zákona č. 217/1941 SI. z. nariaďuje:

§ L
Fond rodinných prídavkov (v ďalšom 

texte „Fond") má v rámci Robotníckej so
ciálnej poisfovne postavenie ako poisťova
cie odbory a tvorí v nej samostatnú admi
nistratívnu a hospodársku jednotku.

§ 2.
(') Príjem Fondu tvorí okrem príspev

kov zamestnávateľov (§ 6 zákona) a prí
spevku štátu (§ 7 zákona) aj výnos majet
ku Fondu.

(2) Štát odvádza príspevok Robotníckej 
sociálnej poisťovni preddavkové v dvoch 
rovnakých čiastkach, a to ku dňu 1. apríla 
a 1. októbra podľa vykázaného predpisu 
príspevkov zamestnávateľských za po
sledný rok.

§ 3.
Robotnícka sociálna poisťovňa je po

vinná do 1. augusta každého roku predlo
žiť Ministerstvu vnútra podrobnú účtovnú 
uzávierku o hospodárení a majetku Fondu.

§ 4.
(') Z prebytkov príjmov nad výdavkami 

Fondu treba utvoriť rezervný Fond vo 

výške jednoročných priemerných výdav
kov za posledné tri roky; kým nedosiahne 
túto výšku, treba ho každoročne dolovať 
sumou odpovedajúcou aspoň 10% ročných 
výdavkov.

(2) Prostriedky rezervného fondu mož
no použiť iba na plnenie zákonných dávok 
a jednorázových výpomocí podľa § 10 zá
kona.

§ 5.
Majetok Fondu má sa spravovať a 

ukladať obdobne podľa predpisov vzťahu
júcich sa na spravovanie a ukladanie ma
jetku Robotníckej sociálnej poisfovne.

§6.
(*)  Predseda Robotníckej sociálnej po

isťovne i pri správe Fondu má tú istú prá
vomoc a zodpovednosť, ako podľa naria
denia s mocou zákona č. 300/1940 SI. z. 
na vykonávanie iných úloh poisťovne.

(2) Pôsobnosť poradného sboru, ako aj 
predsedníckej rady, určená v nariadeni 
s mocou zákona č. 300/1940 SI. z., vzťahuje 
sa obdobne i na Fond.

§ 7.
Vedúceho úradníka pre správu Fondu 

ustanovuje a odvoláva predseda Robotníc
kej sociálnej poisťovne so súhlasom Mini
sterstva vnútra zo zamestnancov Robot
níckej sociálnej poisťovne. Ohľadom zodpo
vednosti a právomoci vedúceho úradníka 
platia predpisy, vzťahujúce sa na riadite
ľov poisťovacích odborov.
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§ 8.

Poisťovacie odbory Robotníckej sociál
nej poisťovne sú povinné vo veciach vyko
návania zákona č. 217/1941 SI. z. poskyt
núť Fondu pomoc v rozsahu uvedenom v 
§ 9 zákona.. Za úkony presahujúce rámec 
tohto ustanovenia je povinný Fond po
skytnúť primeranú náhradu. Výšku náhra
dy určí predseda Robotníckej sociálnej 
poisťovne so schválením Ministerstva 
vnútra.

§ 9.

Dozor nad správou a hospodárením

Fondu vykonáva Ministerstvo vnútra po
dlá ustanovenia § 11 nariadenia s mocou 
zákona č. 300/1940 SI. z.

§ 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnú
tra s ministrom financií.

Dr, Tuka v. r.
Mach v. r.

Dr, Medrický v. r.
za min. Dr. Pružinského

160.
Vládne nariadenie zo dňa 8. júla 1942, 

ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o služobných kategóriách vojenských 
dôstojníkov.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 97 ods. 2, § 98 ods. 2, § 99 ods. 1, § 101 
ods. 1 zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. nariaďuje:

(') Príloha A vládneho nariadenia č. 104/1927 Sb. z. a n. sa doplňuje takto:

Čl. I.

V
 slu

žo
bn

ej
 1 

tr
ie

d©
 

1

sa zriaďuje 
služobná 
kategória 

dôe lojníkov

a predpisuje sa predbežné vzdelanú e pre ustano
venie na služobné miesto, prípadne spôsob do- 

plňovajaia služobnej kategórie, takto:

j

1 Do tejto kategórie sa
I prevádzajú .podľa § 5:

1 1 2 3 4

------- H

11.1

technickej 
zbrojnej 
správy 

s vyšším 
vzdelaním

Úplné stredoškolské vzdelanie s maturi
tou a aspoň 2-ročné vzdelanie na od
borných vojenských učilišiiach pre vý
chovu dôstojníkov z povolania, ktorí sa 
s úspechom podrobili odbornej skúške

Podlá stĺpca 3 do 
úvahy prichádzajú
ci dôstojníci (čaka

telia) technickej 
zbrojnej správy pô
vodnej služobnej 

triedy III.

technickej 
stavebnej 

správy 
s vyšším 

vzdelaním

Úplné stredoškolské vzdelanie s maturi
tou (vyššia priemyslová škola), úspešné 
vykonanie odbornej vojenskej stavebnej 

skúšky alebo absolvovanie Vysokej 
technickej školy s úspešným vykonaním 

prvej štátnej skúšky.

Podľa stĺpca 3 do 
úvahy prichádzajú
ci dôstojníci (čaka
telia) technického 
stavebníctva pô
vodnej služobnej 

triedy III.



732 Slovenský zákonník č. 160.

V
 slu

žo
bn

ej
 

tr
ie

de

sa zriaďuje 
služobná 

kategória 
dôstojníkov

u predpisuje sa predbežné vzdelanie pre ustano
venie na služobné miesto; prípadne spôsob do

plňovania služobnej kategórie, takto:

Do tejto kategórie sa 
prevádzajú podľa § 5:

hospodárskej 
a účtovnej 

správy 
s vyšším 

vzdelaním

Úplné stredoškolské vzdelanie s maturi
tou, okrem to'ho aspoň dvojročné vzde
lanie na vojenských odborných učili
štiach pre výchovu dôstojníkov z povo~ 
lania, ktorí sa podrobili odbornej skúške 

s úspechom.

Podľa stĺpca 3 do 
úvahy prichádzajú' 
ci dôstojníci (čaka
telia) výkonnej ho

spodárskej a účtov- 
! nej správy pôvod- 
i nej služobnej trie- 
| dy m.

II.

pomocnej 
zdravotnej 

správy 
s vyšším 

vzdelaním

Úplné stredoškolské vzdelanie s maturi
tou, okrem toho dvojročné odborné 

vzdelanie na vojenskom odbornom uči
lišti s podrobením sa úspešnej odbornej 
skúške alebo absolutórium dvojročnej 

vojenskej akadémie.

Podľa stĺpca 3 do 
úvahy prichádzajú" 
ci dôstojníci (čaka
telia), dôstojníci po
mocného zdravot
níctva pôvodnej 

služobnej triedy III.

zemepisného 
ústavu 

s vyšším 
vzdelaním

Úplné stredoškolské vzdelanie s maturi
tou, okrem toho aspoň dvojročné vzde- 
lanie na vojenských odborných učili
štiach pre výchovu dôstojníkov, ktorí sa 
podrobili odbornej skúške s úspechom.

Podľa stĺpca 3 do 
úvahy prichádzajú
ci dôstojníci (čaka
telia) zemepisného 

ústavu pôvodnej 
služobnej triedy III.

III.
pomocnej 

veterinárnej 
služby

Absolvovanie štyroch tried strednej ale
bo meštianskej školy, okrem toho úspeš
né vykonanie vyššieho podkováčskeho 

kurzu (školy).

Gážisti mimo hod
nostnej triedy a 

poddôstojníci z po
volania, ak splnili 

podmienky stĺpca 3.

P) V obore štátnej správy Ministerstva národnej obrany preraďujú sa db.slu" 
žobnej triedy II. (ods. 1) všetci dôstojníci (čakatelia), ktorí sú v deň nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia v činnej službe zaradení v služobnej triede III., ak majú 
aj kratšie odborné vzdelanie na vojenských učilištiach ako dva roky, ale vykonali 
s úspechom odbornú skúšku a majú úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou.

čl n.

V prílohe A vládneho nariadenia č. 104/1927 Sb. z. a n. zrušuje sa služobná 
kategória dôstojníkov hospodársko-správnej služby.

Čl. III.

(‘) Čakateľom podľa čl. L, ktorí vo svojom pôvodnom služobnom pomere 
strávili ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia aspoň jeden rok započítateľ
nej ča’kateľskej doby do ustanovenia na systemizované miesto v pôvodnej služobnej 
triede III. tej-ktorej pôvodnej služobnej kategórie dôstojníkov, udelí sa systemizova' 
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né miesto v služobnej triede II. v služobnej kategórii dôslojníkov podlá čl. I. ods. 1 
dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Čl. IV.

■Toto nariadenie nadobúda účinnost dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ná
rodnej obrany.

Dr, Tuka v. r. 
Čatloš v. r. 

Dr. Medrický v. r. 
aj za ministra Dr. Pružinského.

161.
Vyhláška ministra financií zo dňa 14. augusta 1942,

ktorou sa uverejňuje oznam Slovenskej 
národnej banky v Bratislave o vydaní 1000 
korunových bankoviek s dátumom 25. no
vembra 1940 a o stiahnutí 1000 korunových 
bankoviek vydaných podlá §§ 3 a 4 naria
denia ministra financií č. 70/1939 SI. z.

Podlá § 36 vládneho nariadenia č. 44/ 
1939 SI. z. vyhlasujem oznam Slovenskej 
národnej banky o vydaní 1000 korunových 
bankoviek s dátumom 25. novembra 1940 
a o stiahnutí 1000 korunových bankoviek 
vydaných podľa §§ 3 a 4 nariadenia mini
stra financií č. 70/1939 SI. z.

Dr. Pružinský v. r.

OznámSlovenskej národnej banky 
o vydaní 1000 korunových bankoviek s dá
tumom 25. novembra 1940 a o stiahnutí 
1000 korunových bankoviek vydaných po
dľa §§ 3 a 4 nariadenia ministra financií č. 

70/1939 SI. z.
Slovenská národná banka podľa § 28 

vládneho nariadenia č. 44/1939 SI. z. ozna
muje:

§ I-
Slovenská národná banka začne dňa 

17. augusta 1942 vydávať podľa § 2 vlád' 
neho nariadenia č. 44/1939 SI. z. vo svojom 
hlavnom ústave v Bratislave, ako i na vše
tkých svojich filiálkach bankovky po 1000 
korunách slovenských s dátumom 25. no

vembra 1940. Popis týchto bankoviek sa 
pripojuje.

§ 2.

Majitelia 1000 korunových bankoviek, 
vydaných podľa §§ 3 a 4 nariadenia mini
stra financií č. 70/1939 SI. z., sú povinní 
predložil tieto bankovky na výmenu v 
dňoch 17. až 22. augusta 1942 vpočitane 
niektorej pokladnici Slovenskej národnej 
banky, banky, sporiteľne, roľníckej vzá
jomnej pokladnice, Ústredného družstva, 
úvemého družstva, alebo poštovému 
úradu.

§ 3.

Slovenská národná banka nie je povin
ná vymeniť 1000 korunové bankovky, vy
dané podľa §§ 3 a 4 nariadenia ministra 
financií č. 70/1939 SI. z., ktoré sa jej pred' 
ložia po 22. auguste 1942. V ojedinelých a 
zvlášť odôvodnených prípadoch Slovenská 
národná banka, hlavný ústav v Bratislave, 
vymení aj po tomto termíne predložené jej 
1000 korunové bankovky vydané podľa §§ 
3 a 4 nariadenia ministra financii č. 70/ 
1939 ŠI. z. Žiadosť na Slovenskú národnú 
banku, hlavný ústav v Bratislave, musí byť 
doložená osvedčením policie, žandárstva, 
alebo obecného (obvodného) notárskeho 
úradu, že majiteľ z obehu stiahnuté 1000 
korunové bankový nemohol si do 22. augu- 
sta 1942 vymeniť. Po 28. februári 1943 Slo
venská národná banka prestane vymieňať 
aj v takýchto ojedinelých prípadoch 1000 
korunové bankovky vydané podľa §§ 3 a 
4 nariadenia ministra financií č. 70/1939 
SI. z.

§ 4.

Uplynutím dňa 17. augusta 1942 pre
stávajú byť 1000 korunové bankovky, vy
dané podľa §§ 3 a 4 nariadenia ministra íi- 
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nancií č. 70/1939 SI. z., zákonným platid
lom na území Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa 3. augusta 1942.

SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA 
V BRATISLAVE.

Viceguvemér: Riaditeľ:
Dr. Fundárek y. r. Kollár v. r.

POPIS 
tisíckorunovej bankovky zo dňa 25. no

vembra 1940.
Bankovka je vytlačená na handrovom 

papieri s vodoznačkou, ktorá v papieri 
presvitá na kupóne bankovky, predstavu
júc pás s motívami sväzku troch prútov li
pového listu a kvetu, kresliac ich tak tón
mi svetlejšími, ako aj tónmi tmavšími.

Bankovka je 90 mm široká a 192 mm 
dlhá.

Tisíckorunová bankovka zo dňa 25. no
vembra 1940 má kupón na lienej strane 
na ľavej strane a na rube na pravej strane.

Lícna strana bankovky je tlačená tech
nikou medoryteckou čiernou farbou. Pod- 
tlač farby slabo žltkastej v oblasti štátneho 
znaku prechodí do farieb modrých a čer
venkavých. Rubová strana bankovky je 
tlačená pestrotlačovou kníhtlačou farbou 
celkove hnedavo-popolavou a jednotlivé 
pruhy ornamentov sú tlačené modrou, čer
venkastou a fialovastou farbou.

Na lícnej strane bankovky pod ľavým 
rohom obrazca je drobnými verzálkami 
označené meno navrhovateľa bankovky: 
S. BEDNAR DEL. a pod pravým rohom 
obrazca meno rytca: J. SCHMIDT SC.

Lícna strana bankovky: Na kupóne 
hore je deväť vetvová guiloširovaná ruži
ca okrúhleho tvaru a na nej vyznačenie 
hodnoty 1000 číslicou; podobne je vyzna
čená hodnota na guilošírovanej pozdĺžnej 
16 vetvovej ružici na spodku kupónu. Nad 
ňou je sériové číslovanie prevedené červe
nou farbou a označenie série ešte vyššie 
pod uvedenou deväť vetvovou guiloširova- 
nou ružicou. Obrazec lícnej strany pred
stavuje v pravej polovici scénu lámania 
troch prútov synami kráľa Svätopluka. 
Hlavný moment lámania sväzku prútov 
vyobrazený je v rámci kruhovitom; v in
teriéri dreveného hradu na lôžku stráže
nom orlicou leží kráľ Svätopluk v panov
níckom ornáte a pred ním ieden zo synov 
snaží sa zlomiť sväzok troch prútov cez 
koleno. Ostatní dvaja synovia stojac s ‚pra

vej strany ohraničujú a uzatvárajú výjav. 
Okruhlé orámovanie nesie nadpis: KRÁĽ 
SVÄTOPLUK a označenie roku 870—894 
a prerušené je postavou orlice, operadlom 
lôžka, štítom a mečom, ako aj dvoma po
stavami vpravo. Rámec a rohy úzadia 
ozdobujú slovenské ornamenty. Horný 
okraj obrazca obrubuje vlniaci sa pás gui- 
lošovaný, na ktorom sa striedajú sväzky 
troch prútov; dolný okraj skladá sa z pásu 
troch prútových sväzkov a z lipových li
stov. V ľavom dolnom rohu vidieť zátišie 
s mečom, so závitom ‚pergamenu a so sväz
kom troch prútov. Ľavý okraj obrazca 
ohraničený je pásikom, v ktorom sa opa
kuje nápis: TISÍC KORÜN SLOVEN
SKÝCH a širším pásom s esovitými a 
srdcovitými prvkami z ľudových ornamen
tov slovenských. V poli medzi týmto pru
hom a výjavom „Kráľ Svätopluk a traja 
synovia" je nápis:

TATO BANKOVKA, VYDANA PODĽA 
VLÁDNEHO NARIADENIA C. 44/1939

SL. Z., PLATÍ
TISÍC KORÜN 

SLOVENSKÝCH
V BRATISLAVE DŇA 25. NOVEMBRA 1940.

SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA
V BRATISLAVE

Dr. Karvaš Kollár
GUVERNÉR RIADITEĽ

FALŠOVANIE SA TRESCE
Pod nápisom presvitá znak Slovenskej re
publiky vo farbe červenej a modrej a drob
né číslice 1000.

Rubová síran» bankovky; Na kupóne 
vpravo je pestrofarebná ružica z ornamen
tov označená číslicou 1000, táblica pestro
farebná, skladajúca sa z opakovaných slov 
SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA a 
z motívov ornamentálneho lipového lístka. 
Pestrofarebná tlač tabelice predstavuje 
štylizované jabĺčko so závitkovými listami. 
Na spodku kupónu je ružica drevorezbár- 
skeho pletencového ornamentu s označe
ním 1000.

Obrazec rubovej strany skladá sa 
z hlavného námetu, ornamentálne riešené
ho „stromu života" zo slovenského ľudo
vého umenia s prvkami kvetín, jabĺčka, 
vtáčkov a štátneho znaku v kruhovitom 
poli, v ľavej polovici obrazca bankovky. 
V hornom a dolnom rohu obrazca na ľa
vej strane v pestrofarebnej guilošovanej 
ružici sú vyznačené číslice hodnoty 1000. 
Horný a dolný okraj obrazca je uzavretý



S 1' o v e n s k ý zákonník č. 161. a 162. 735

pásom drevorezbárskeho ornamentálneho 
pletenca. Okraje obrazca vľavo a vpravo 
sú zdobené zasa drevorezbánskymi motí- 
vami 'tvaru štylizovanej ľalie a pod. Nápis 
na strane rubovej je:

SLOVENSKA 
NÁRODNÁ BANKA

1000 
TISÍC KORÚN 

SLOVENSKÝCH 
TAUSEND Ks TblCHHA Ks EZER Ks 
Pole nesúce tento nápis hore i dolu obru- 
buje modročervený pásik s bielym vlaso
vým nápisom SLOVENSKA NÁRODNÁ 
BANKA.

162.
Vyhláška predsedu vlády zo dňa 8. augusta 1942 

o oprave tlačových chýb vzníklých pri vy
hlasovaní právnych predpisov v Sloven

skom zákonníku.
Podľa § 5 zákona č. 11/1940 SI- z. sa 

opravujú tieto tlačové chyby.
1. V § 56 zákona č. 56/1942 SI. z. na

miesto ‚‚zrušuje sa vládne nariadenie č. 
19/1939 Sb. z. a n." má byť správne „zrušuje 
sa vládne nariadenie č. 19/1930 Sb. z. a 
n.”.

2. V článku 9 ods. 1 v slovenskom texte 
dohody medzi Slovenskou republikou a 
Maďarským kráľovstvom o úprave práv

nej pomoci (vyhláška č. 52/1942 SI. z.) na
miesto slov „taktiež pri vybavovaní žiado
stí o doručenie dožiadaní" má byt správne 
„taktiež pri vybavovaní žiadosti o doruče
nie a dožiadaní".

3. V článku 17 ods. 3 v slovenskom 
texte dohody medzi Slovenskou republikou 
a Maďarským kráľovstvom o úprave práv
nej pomoci (vyhláška č. 52/1942 SI. z.) na
miesto slov „dožiadaná Smluvná Strana" 
má byť správne „dožiadajúca Smluvná 
Strana".

4. V § 17 vládneho nariadenia č. 99/ 
1942 SI. z. namiesto „ustanovenia §§ 16 a 
17" má byt správne „ustanovenia §§ 15 a 
16".

5. V § 18 ods. 1 vládneho nariadenia č. 
99/1942 SI. z. namiesto textu „druhé a tre
tie kópie" má byt správne „prvé a druhé 
kópie".

6. V § 25 ods. 2 vládneho nariadenia 
č. 99/1942 SI. z. v druhom riadku namiesto 
„podľa § 24" má byť správne „podľa § 
23"; v poslednom riadku namiesto „podľa 
§ 24 ods. 2" má byť správne „podľa § 23 
ods. 2".

7. V § 1 ods. 1 nariadenia predsedu 
Najvyššieho úradu pre zásobovanie č. 
140/1942 SI. z. namiesto „podľa zákona č. 
63/1942 SI. z." má byt správne „podľa zá" 
koná č. 63/1940 SI. z.“.

8. V § 5 ods. 4 zákona č. 146/1942 SI. z. 
namiesto „podľa § 1" má byť správne „po
dľa § 4".

Dr. Tuka v. r.

Tlač. Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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na síran amccuný. ‘ '

163.
Nariadenie s mocou zákona zo dňa 18, júla 1942,

ktorým sa mení a doplňuje nariadenie o 
povinnosti uvoľňovať zamestnancov pre

Ústredný hospodársky úrad.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185,'1939 SI. z. nariaďuje:

Čl. I.
Ustanovenia § 1 nariadenia č. 43/1941 

SI. z. sa menia a budú zniet takto:
„(') Verejnoprávne korporácie a ustano

vizne sú povinné uvoľniť pre Ústredný ho
spodársky úrad, a to najviac na 18 mesia
cov, svojich zamestnancov, ktorých určí 
minister hospodárstva.

(“) Povinnosf podľa ods. 1 sa vzťahuje 
aj na súkromných zamestnávateľov, ktorí 
sú však povinní uvoľniť svojich zamestnan
cov najviac na 12 mesiacov.

(“J Zamestnancom uvoľneným podľa 
ods. 1 a 2 zachováva sa počas uvoľnenia 
nárok na požitky voči zamestnávateľovi, 
ktorý ich uvoľnil. Vyplatené požitky na 
žiadosť zamestnávateľa refunduje Ústredný 
hospodársky úrad."

Čl. II.
(') Lehoty uvedené v čl. I. sa vzťahujú 

aj na zamestnancov uvoľnených pre 
Ústredný hospodársky úrad pred nadobud
nutím účinnosti tohto nariadenia.

(-) Zamestnancov, uvoľnených pre 
Ústredný hospodársky úrad podľa nariade
nia č. 43/1941 SI. z., poťažne nariadenia č.

235'1940 SI. z., môže minister hospodárstva 
na Ústredný hospodársky úrad zpät povo
lať — tam zadržať — najviac však na — 
cez — 6 mesiacov, a to bez ohľadu na čas, 
po ktorý už konali službu na Ústrednom 
hospodárskom úrade.

Čl. III.
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. Sivák v. r.
Dr. Medrický v. r. Stano v. r.

Čatloš v. r.

164.
Nariadenie s mocou zákona zo dňa 11. augusia 1942

o splnomocnení Penzijného ústavu súkrom
ných úradníkov v Bratislave na poskytnu

tie jednorázovej výpomoci svojim
dôchodcom.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ L
(') Penzijný ústav súkromných úradní

kov v Bratislave poskytne svojim dôchod
com (zák. č. 26/1929 Sb. z. a n. v znení 
právnych predpisov tento zákon meniacich 
a doplňujúcich) — okrem Židov (§ 1 nár. č. 
198.1941 SI. z.) — na rok 1942 jednorázovú 
výpomoc, a to k dôchodku invalidnému a 

Cena Ks 1.—.
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starobnému — 600.— Ks, vdovskému a 
vdoveckému — 300.— Ks, sirotskému a ro
dičovskému — 200.— Ks a k príspevku na 
výchovu — 100.— Ks, ak ročný dôchodok 
požívateľov z penzijného poistenia, v to 
počítajúc aj sumu štátneho príspevku po- 
dľa § 176 zákona č. 26/1929 Sb. z. a n. v 
znení právnych predpisov tento zákon me
niacich a doplňujúcich, s touto výpomocou 
neprevyšuje u dôchodku invalidného a sta
robného 13.200.— Ks, vdovského a vdo
veckého — 7.200.— Ks, sirotského a rodi
čovského — 3.600.— Ks a príspevku na 
výchovu — 1.800.— Ks.

(-) Penzijný ústav súkromných úradní
kov v Bratislave poskytne jednorázovú vý
pomoc podľa ods. 1 len tým dôchodcom 
penzijného poistenia, ktorí majú právny ná
rok na výplatu príslušného dôchodku v deň 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(3) V prípade smrti dôchodcu výpomoc 
má sa vyplatiť jeho dedičom.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r.
Dr. Medrický v. r. Stano v. r.

Dr. Karvaš v. r.

165.
Nariadenie 

s mocou zákona zo dňa 11. augusta 1942
o splnomocnení Robotníckej sociálnej po
isťovne na poskytnutie jednorazovej výpo

moci svojim dôchodcom.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ I-
(') Robotnícka sociálna poisťovňa v 

Bratislave poskytne svojim dôchodcom 
(zák. č. 221/1924 Sb. z. a n. v znení práv
nych predpisov tento zákon meniacich a 
doplňujúcich) — okrem Židov (§ 1 nár. č. 
198/1941 SI. z.) — za prvý polrok 1942 vý
pomoc vo výške jednomesačného dôchod

ku, v to počítajúc aj sumu štátneho prí
spevku.

(-) Robotnícka sociálna poisťovňa môže 
vyplatiť výpomoc uvedenú v ods. 1 len tým 
dôchodcom invalidného a starobného po
istenia, ktorým dôchodok z tohoto poiste
nia prináleží za mesiac august 1942.

(j Výpomoc v prípade smrti dôchodcu 
má sa vyplatiť jeho dedičom.

§ 2.
Výpomoc podľa § 1 uhradí v celej výš

ke Robotnícka sociálna poisťovňa.

§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
vnútra.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r.
Dr. Medrický v. r. Stano v. r.

Dr. Karvaš v. r.

166.
Vyhláška Ministerstva národnej obrany zo dňa 10. augusta 1942 

o nástupných termínoch do prezenčnej 
služby v roku 1942.

Ministerstvo národnej obrany podľa § 
15 ods. 7 zákona č. 20/1940 SI. z. vyhlasuje:

§ 1.
(') Hlavný nástupný termín do prezenč

nej vojenskej služby brancov, odvedených 
v roku 1942, určuje sa na deň 1. októbra 
1942.

p) Okrem hlavného nástupného termínu 
Ministerstvo národnej obrany podľa potre
by určuje mimoriadne nástupné termíny 
(špecialistov atď.).

(3) Nástupný termín do prezenčnej pra
covnej služby brancov, odvedených v roku 
1942, určuje sa na deň 1. októbra 1942.

§ 2.
Ustanovenia § 1 vzťahujú sa aj na tých 

brancov prv odvedených, ktorým bol povo
lený odklad prezenčnej služby do nástup
ného termínu v roku 1942.

Čatloš v. r.
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167.
Vyhláška ministra financií zo dňa 30. júla 1942

o dočasnom zrušení cla na liadok vápe- 
nato-amonný.

(*)  Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 258/1941 
SI. z. po dohode s Ministerstvom hospodár
stva zrušujem clo na liadok vápenato- 
amonný — ex sadz. pol. 599/o — do množ
stva 10.000 (desaťtisíc) ton a na čas do 31. 
decembra 1942 s podmienkou, že ho bude 
použité ‚'výlučne pre poľnohospodárske 
účele ako umelého hnojiva.

• (’) Kontrolou v ods. 1. uvedeného množ
stva tovaru tamtiež uvedeného poverujem 
colný úrad Bratislava.

(’) Vyhláška nadobúda účinnosť dňom 
vyhlásenia.

Dr. Medrický 
za ministra ■ financií.

168.
Vyhláška ministra financií 

zo dňa 30. júla 1942
o dočasnom zrušení cla na síran amonný.

(') Podlá § 2 ods. 2 zákona č. 258/1941 
SI. z. po dohode s Ministerstvom hospodár
stva zrušujem clo na síran amonný — sadz. 
pol. 599/g2 — do množstva 10.000 (desať
tisíc) ton a na čas do 31. decembra 1942 
s podmienkou, že ho bude použité výlučne 
pre poľnohospodárske účele ako umelého 
hnojiva.

(2) Kontrolou v ods. 1. uvedeného množ
stva tovaru tamtiež uvedeného poverujem 
colný úrad Bratislava.

(3) Vyhláška nadobúda účinnosť dňom 
vyhlásenia.

Dr. Medrický
za ministra financií.

Tla6: Knihlailareň Andreja v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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169.
Vyhláška IjúáŠtO; _ 3
ministra zahraničných vecí | ---

zo dňa 28. augusta 1942
o slovensko-nemeckom dohodnutí o vzájomností v diplomatických a konzulárnych 

oslobodeniach v obore finančnom.
Slovenská vláda dna 10. septembra 1941 schválila obsah nót, ktorými sa mala 

dohodnúť medzí slovenskou a nemeckou vládou vzájomnosť v diplomatických a kon
zulárnych oslobodeniach v obore finančnom.

Dňa 28. augusta 1942 v Bratislave vymenily sa tieto nóty medzi predsedom vlá
dy a ministrom zahraničných vecí so strany slovenskej a vyslancom Velkonemeckej 
ríše so strany nemeckej.

Dohodnutie nadobúda účinnosť dňom 28. augusta 1942.
Dohodnutie sa uverejňuje v pôvodnom nemeckom znení a v slovenskom pre

klade.
Dr. Tuka v. r.

Pressburg, den 28. August 1942.

Herr Ministerpräsident,
Ich beehre mich, Euer Exzellenz auf

traggemäss nachstehendes zur Kenntnis zu 
bringen:

Sofern die Slowakische Regierung Ge
genseitigkeit gewährleistet, wird die Deu
tsche Regierung im Verhältnis zu der di
plomatischen Vertretung und den Konsu
larvertretungen der Slowakischen Repu
blik im Grossdeutschen Reich und deren 
Angehörigen von heute ab folgende Begün
stigungen gewähren:

I.

Befreiung von Zoll und Umsaitzaus- 
gleichsteuer sowie von aus Anlass der Ein
fuhr fällig werdenden Verbrauchsteuem

1. für Gesandtschaftsgut, das heisst für 
die unmittelbar aus dem Zollausland oder 
aus den Freihäfen eingehenden Waren, die

(Preklad.) .

Bratislava, dňa 28. augusta 1942.

Pán predseda vládyl
Mám česf Vašej Excelencii podľa prí

kazu oznámiť toto:

Pokiaľ Slovenská vláda zaručí vzájom
nosť, bude poskytovať Nemecká vláda 
v pomere k diplomatickému zastúpeniu a 
konzulárnym zastúpeniam Slovenskej re
publiky v Nemeckej ríši a ich príslušní
kom tieto oslobodenia:

I.

Oslobodenie od cla, od dane z obratu 
pri dovoze, ako aj od daní spotrebných, 
splatných pri dovoze,

1. pre vyslanecký majetok, t. j. pre 
bezprostredne z colnej cudziny alebo zo 
slobodných prístavov dochádzajúci tovar, 

Cena Ks 2.—.
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bestimmt sind zum persöhnlichen Gebrauch 
oder Verbrauch

a) des Leiters, der diplomatischen Mit
glieder und der ausländischen Personen 
des Büro und Kanzleidienstes -der Slowa
kischen Gesandtschaft,

b) der Familienmitglieder der unter a) 
genannten Personen,

2. für Konsulargut, das heisst für die 
unmittelbar aus dem Zollausland oder aus 
den Freihäfen eingehenden Waren, die be
stimmt sind zum persönlichen Gebrauch 
oder Verbrauch

a) der im Grossdeutschen Reich nicht 
eine private Erwerbsiätigkeit ausübenden 
ausländischen Angehörigen der ‚slowakr 
schen Konsularvertretungen im Gross
deutschen Reich,

b) der Familienmitglieder der unter a) 
genannten Personen,

3. für die im Auftrage der Slowaki
schen Regierung ihrer Gesandtschaft oder 
ihren Konsularvertretungen mit Gross
deutschen Reich aus dem Zollausland zu
gesandten Dienstgegenstände,

4. für die im Auftrag der Slowakischen 
Regierung ihrer Gesandtschaft oder ihren 
Berufs-Konsularvertretungen im Gross- 
deutschen Reich aus dem Zollausland zu
gesandten Gegenstände, die zum Bau oder 
Umbau von Gebäuden der Vertretungen 
dienen oder als Einrichtungsstücke mit den 
Gebäuden fest verbunden werden sollen.

Vorausetzung für die Abgabenbefreiung 
gemäss den vorstehenden Ziffern 1 und 2 
ist, das die Waren unter der Anschrift 
einer begünstigten Person eingehen und 
das der Zollstelle eine mit Dienststempel 
versehene Bescheinigung des Leiters der 
in Betracht kommenden Vertretung oder 
seines Stellvertreters darüber vorgelegt 
wird, dass die nach Zahl, Art, Zeichen 
Nummern, und Inhalt der Packstücke be
zeichneten Sendungen zum eigenen Ge
brauch oder Verbrauch des in der An
schrift genannten Empfängers oder seiner 
Familienmitglieder bestimmt sind. Handelt 
es sich um Personen des Büro- und Kanz
leidienstes der Slowakischen Gesandt
schaft, so muss in der Bescheiningung auch 
bestätigt werden, dass der Empfänger 
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit be
sitzt. Handelt es sich um Angehörige slo
wakischer Konzularvertretungen, so muss 
in der Bescheiningung auch bestätigt wer
den, dass der Empfänger nicht die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt und im Gross- 
duetschen Reich private Erwerbs tätigkeit 
nicht ausübt.

ktorý je určený k osobnej potrebe alebo 
spotrebe

a] prednostu, diplomatických členov a 
cudzozemských osôb úradnej a kancelár
skej služby Slovenského vyslanectva,

b) pre členov rodín osôb, uvedených 
pod a),

2. pre konzulárny majetok, to znamená 
pre bezprostredne z colnej cudziny alebo 
zo slobodných prístavov dochádzajúci to
var, ktorý je určený k osobnej potrebe 
alebo spotrebe

a) cudzozemských príslušníkov sloven
ských konzulárnych zastupiteľstiev vo 
Veľkonemeckej ríši, ktorí vo Veľkonemec- 
kej ríši nevykonávajú súkromnú zarob' 
kovú činnosť,

b) členov rodín osôb uvedených pod a),

3. pre služobné predmety, zaslané 
z príkazu Slovenskej vlády, jej vyslanectva 
alebo jej konzulárnych zastupiteľstiev vo 
Velkonemeckej ríši z colnej cudziny,

4. pre predmety, ktoré slúžia k stavbe 
alebo prestavbe budov zastupiteľstiev 
alebo ako predmety zariadenia majú byť 
s budovami pevne spojené a ktoré sú za
sielané z príkazu Slovenskej vlády jej vy
slanectvu alebo jej efektívnym konzulár
nym zastupiteľstvám v Nemeckej ríši.

Predpokladom oslobodenia od dávok 
podľa predchádzajúcich bodov 1 a 2 je, že 
tovar prichádza pod adresou osoby použí
vajúcej výhody a že sa colnému úradu 
(predloží úradnou pečiatkou opatrené 
osvedčenie prednostu dotyčného zastupi
teľstva alebo jeho zástupcu o tom, že zá
sielky označené počtom, druhom, značkou, 
číslom a obsahom balíkov sú určené 
k vlastnej potrebe alebo spotrebe v ad
rese uvedeného príjemcu alebo jeho čle
nov rodiny. Ak sa jedná o osoby úradnej 
a kancelárskej služby Slovenského vysla
nectva, musí byť v osvedčení aj potvrde
nie, že príjemca nemá nemeckú štátnu prí
slušnosť. Ak sa jedná o príslušníkov slo
venských zastupiteľských úradov, musí 
byť v osvedčení aj potvrdenie, že príjemca 
nemá nemeckú štátnu príslušnosť a vo 
Vefkonemeckej ríši nevykonáva súkromnú 
zárobkovú činnosť.
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Voraussetzung für die Abgabenbe
freiung gemäss den vorstehenden Ziffern 3 
und 4 ist, dass die Waren unter der An
schrift der betreffenden Vertretung oder 
ihres Leiters eingehen und das der Zollstel
le eine mit Dienstempel versehene Be
scheinigung des Leiters der Vertretung 
oder seines Stellvertreters darüber vorge
legt wird, dass die entsprechend dem vor
stehenden Absatz bezeichneten Sendungen 
zum Dienstgebrauch oder zu den in Ziffer 
4 zugelassenen Verwendungszwecken be
stimmt sind.

Sofern vorstehende Bestimmungen be
achtet worden sind, werden die in Be- 
itracht Ikommenden Waren von der zu-' 
ständigen Zollstelle ohne Erhebung der 
vorerwähnten Abgaben abgefertigt; eine 
innere Beschau (Oeffnung der Packstücke) 
erfolgt dann nicht.

Unabhängig von vorstehenden beson
deren Begünstigungen gelten für die ge
nannten Personen die allgemeinen deut
schen Bestimmunge über die Gewährung 
von Zollfreiheit bei der Einbringung von 
„Reisegerät" und von „gebrauchtem 
Uebersiedlungsgut Anziehender zur eige
nen Benutzung".

II.
Die im Abschnitt I unter Ziffer 1 und 

2 bezeichnete Personen und die unter Zif
fer 3 genannten Vertretungen können die 
für sie abgabenfrei eigelassenen Kraftfahr
zeuge nach Ablauf von 2 Jahren seit der 
Einfuhr abgabenfrei im Grossdeutschen 
Reich weilerveräussern. Falls vor Ablauf 
dieses Zeitraums besondere Umstände ein
treten (z. B. Versetzung oder Abberufung 
der begünstigten Person oder Beschädi
gung des Fahrzeuges durch Unfall, sodass 
die betreffende Person oder Vertretung es 
nicht weiterhin gebrauchen kann), wird auf 
Antrag der Slowakischen Gesandtschaft 
zuständigerseits wohlwollend geprüft wer
den, ob Abgabenermässigung entsprechend 
dem verminderten Wert des Fahrzeugs im 
Zeitpunkt des besonderen Umstands ge- 
wärt werden kann.

Genehmigen Sie, Herr ‚Ministerpräsi
dent, die Versicherung meiner ausgezeich
neten Hochachtung.

gez. LUDIN.
Seiner Exzellenz

dem Minislerpräßidenten und Auneenmüiiister 
der Slowakischen Republik

Herrn Professor Dr. Vojtech Tuka
in Pressburg.

Predpokladom oslobodenia od dávok 
podfa bodu 3 a 4 je, že tovar prichádza 
pod adresou dotyčného zastupiteľstva 
alebo jeho prednostu a že colnému úradu 
predloží úradnou pečiatkou opatrené 
osvedčenie prednostu zastupiteľstva alebo 
jeho zástupcu o tom, že zásielky, ozna
čené podľa predošlého odseku určené iú 
K služobnej potrebe alebo upo’rebeniu po
volenému podľa bodu 4,

Pokiaľ predošlé ustanovenia boly za
chované, bude tovar prichádzajúci v úva- 
hu, príslušným colným úradom odbavený 
bez vybrania horemenovaných dávok; 
vnútorná prehliadka (otváranie balíkov) 
nenastane.

Bez ohľadu na predošlé zvláštne oslo
bodenia platí pre menované osoby vše
obecne nemecké ustanovenie o poskytnutí 
bezcolnosti pri dovoze „cestovného nára
dia" a „použitých sťahovacích svrškov 
prisťahovalcov k vlastnej potrebe“.

n.

V odseku I. pod bodom 1 a 2 označené 
osoby a pod bodom 3 uvedené zastupiteľ
stvá môžu motorové vozidlá, ktoré pre 
nich boly bez poplatkov vpustené po uply
nutí 2 rokov po ich dovoze v Nemeckej 
ríši i dalej odpredať.

Ak nastanú pred uplynutím tejto le
hoty mimoriadne okolnosti (napr, prelože
nie alebo odvolanie výhody používajúcej 
osoby alebo poškodenie motorového vo- 
židia pri nehode, takže ho príslušná osoba 
alebo zastupiteľstvo nemôže naďalej po
užívať), bude sa na návrh Slovenského vy
slanectva príslušnými úradmi ohľaduplne 
skúmať, či sniženie poplatkov zodpoveda
júce zmenšenej hodnote motorového vo
zidla v čase mimoriadnych okolnosti, sa 
môže poskytnúť.

Ráčte prijať, pán predseda vlády, 
uistenie o mojej dokonalej úcte.

LUDIN v. r.
Jeho Excelencia
ministerský predseda a minister zahraničných vecí 

Slovanskej republiky

pán profesor Dr, Vojtech Tuka.
U Bratislave.
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Pressburg, den 28. August 1942.

Herr Gesandter,
Unler Bezugnahme auf die Note vom 

28. August 1942 beehre ich mich, Eurer 
Exzellenz nachstehendes zur Kenntnis zu 
bringen:

Im Hinblick auf die Abgabenbefreiung, 
die die Deutsche Regierung gemäss der an- 
gezcgenen Note im Verhältnis zu der diplo
matischen Vertretung und den Konsular
vertretungen der Slowakischen Republik 
im Grossdeutschen Reich und zu deren 
Angehörigen gewähren wird, wird die 
Slowakische Regierung im Verhältnis zu 
den entsprechenden deutschen Vertretun
gen in der Slowakei und zu deren Angehö
rigen von heute ab folgende Begünstigun
gen gewähren:

I.
Befreiung von Zoll und Umsatzaus

gleichsteuer sowie von aus Anlass der Ein
fuhr fällig werdenden Verbrauchsteuem

1. für Gesandtschaftsgut ‚dass heisst für 
die unmittelbar aus dem Zollausland ein
gehenden Waren, die bestimmt sind zum 
persönlichen Gebrauch oder Verbrauch

a) des Leiters, der diplomatischen Mit
glieder und der ausländischen Personen 
des Büro, und Kanzleidienstes der 
Deutschen Gesandschaft,

b) der Familienmitglieder der unter a) 
genannten Personen,

2. für Konsulargut, das heisst für die 
unmittelbar aus dem Zollausland einge
henden Waren, die bestimmt sind zum per
sönlichen Gebrauch oder Verbrauch.

a) der in der Slowakei nicht eine pri
vate Erwerbslätigkeit ausübenden auslän
dischen Angehörigen der deutschen Kon- 
sularverlretungen in der Slowakei,

b) der Familienmitglieder der unter a) 
genannten Personen,

3. für die im Auftrage der Deutschen 
Regierung ihrer Gesandtschaft oder ihren 
Konsularvertretungen in der Slowakei aus 
dem Zollausland zugesandten Dienstgegen
stände,

4. für die im Auftrage der Deutschen 
Regierung ihrer Gesandtschaft oder ihren 
Berufskonsularvertretungen in der Slowa
kei aus dem Zollausland zugesandten Ge
genstände, die zum Bau oder Umbau von 
Gebäuden der Vertretungen dienen oder 
als Einrichtungsstücke mit den Gebäuden 
fest verbunden werden sollen.

(Preklad.)
Bratislava, dňa 28. augusta 1942.

Pán vyslanec,
odvolávajúc sa na nótu dňa 28. au

gusta 1942 pokladám si za česť Vašej Ex
celencii oznámiť toto:

Vzhľadom na oslobodenie od dávok, 
ktoré bude Nemecká vláda podľa hore 
uvedenej nóty poskytovať slovenskému di
plomatickému a konzulárnym zastupiteľ
stvám a ich príslušníkom vo Veľkonemec- 
kej ríši, bude Slovenská vláda zodpoveda
júcim nemeckým zastupiteľstvám na Slo
vensku a ich príslušníkom odo dneška po
skytovať tieto oslobodenia:

L
Oslobodenie od cla, od dane z obratu 

pri dovoze, ako aj od daní spotrebných, 
splatných pri dovoze,

1. pre vyslaneecký majetok, t. j. pre 
bezprostredne z colnej cuudziny dochádza
júci tovar, ktorý je určený k osobnej po
trebe alebo spotrebe

a) prednostu, diplomatických členov a 
cudzozemských osôb úradnej a kancelár
skej služby Nemeckého vyslanectva,

b) pre členov rodín osôb uvedených 
pod a),

2. pre konzulárny majetok, to znamená 
pre bezprostredne z colnej cudziny do
chádzajúci tovar, ktorý je určený k osob
nej potrebe alebo spotrebe

a) cudzozemských príslušníkov nemec
kých konzulárnych zastupiteľstiev na Slo
vensku, ktorí na Slovensku nevykoná
vajú súkromnú zárobkovú činnosť,

b) členov rodín osôb uvedených pod a),

3. pre služobné predmety, zaslané z 
príkazu Nemeckej vlády jej vyslanectvu 
alebo jej konzulárnym zastupiteľstvám na 
Slovensku z colnej cudziny,

4. pre predmety, ktoré slúžia k stavbe 
alebo prestavbe budov zastupiteľstiev 
alebo ako predmety zariadenia, majú byť 
s budovami pevne spojené a ktoré sú za
sielané z príkazu Nemeckej vlády jej vy
slanectvu alebo jej efektívnym konzulár
nym zastupiteľstvám na Slovensku.
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Voraussetzung für die Abgabenbe- 
íreiung gemäss den vorstehenden Ziffern 1 
und 2 ist, dass die Waren unter der An
schrift einer begünstigten Person eingehen 
und das 'der Zollstelle eine mit Dienslstem- 
pel versehene Bescheinigung des Leiters 
der in Betracht kommenden Vertretung 
o-der seines Stellvertreters darüber vorge
legt wird, dass die nach Zahl, Art, Zeichen, 
Nummer und Inhalt der Packstücke be
zeichneten Sendungen zum eigenem Ge
brauch oder Verbrauch des in der Anschrift 
genannten Empfängers oder seiner Fami
lienmitglieder bestimmt sind. Handelt es 
sich um Personen des Büro- und Kanzlei
dienstes der Deutschen Gesandtschaft, so 
muss in der Bescheinung auch bestätigt 
werden, dass der Empfänger nicht die slo
wakische Staatsangehörigkeit besitzt. 
Handelt es sich um Angehörige deutscher 
Konsularvertretungen, so muss in der Be- 
scheininung auch bestätigt werden, dass 
der Empfänger nicht die slowakische 
Staatsangehörigkeit besitzt und in der Slo
wakei privat Erwerbstätigkeit nicht aus
übt.

Voraussetzung für die Abgabenbe
freiung gemäss den vorstehenden Ziffern 
3 und 4 ist, dass die Waren unter der An- 
schrit der betreffenden Vertretung oder 
ihres Leiters eingehen und dass der Zoll
stelle eine mit Dienststempel versehene 
Bescheinigung des Leiters der Vertretung 
oder seines Stellvertreters darüber vor
gelegt wird, dass die entsprechend dem 
vorstehenden Absatz bezeichneten Sen
dungen zum Diens tgebrauch oder zu den in 
Ziffer 4 zugelassenen Verwendungszwe
cken bestimmt sind.

Sofern vorstehende Bestimmungen be
achtet worden sind, werden die in Be
tracht kommenden Waren von der zustän
digen Zollstelle ohne Erhebung der vor
eiwähnten Abgaben abgefertigt; eine inne
re Beschau (Oeffnung der Packstücke) er
folgt dann nicht.

Unabhängig von vorstehenden beson
deren Begünstigungen gelten für die ge
nannten Personen die allgemeinen slowa
kischen Bestimmungen über die Ge
währung von Zollfreiheit bei der Einbrin
gung von ,‚Reisegerät" und von „gebrauch
ten Uebensiedlungsgut Anziehender zur 
eigenen Benutzung."

II.

Die im Abschnitt I unter Ziffer 1 und 
2 bezeichneten Personen und die unter Zif-

Predpokladom oslobodenia od dávok 
podľa predchádzajúcich bodov 1 a 2 je, že 
tovar prichádza pcd adresou eseby poží
vajúcej výhedy a že sa colnému úradu 
predloží úradnou pečiatkou opatrené 
osvedčenie prednostu dotyčného zastupi
teľstva alebo jeho zástupcu o tom, že zá
sielky, označené počtom, druhom, znač
kou, číslom a obsahom balíkov sú určené 
k vlastnej potrebe alebo spotrebe v ad
rese uvedeného príjemcu alebo jeho čle
nov rodiny. Ak sa jedná o osoby úradnej 
a kancelárskej služby Nemeckého vy
slanectva, musí byf v osvedčení aj potvr
denie, že príjemca nemá slovenskú štátnu 
príslušnosť. Ak sa jedná 0 príslušníkov ne
meckých konzulárnych zastupiteľstiev, 
musí byf v osvedčení aj potvrdenie, že 
príjemca nemá slovenskú štátnu prísluš
nosť a na Slovensku nevykonáva súkrom
nú zárobkovú činnosť.

Predpokladom pre oslobodenie od dá
vok podľa bodu 3 a 4 je, že tovar prichá
dza pod adresou dotyčného zastupiteľstva 
alebo jeho prednostu a že sa colnému úra
du predloží úradnou pečiatkou opatrené 
osvedčenie prednostu zastupiteľstva alebo 
jeho zástupcu o tom, že zásielky, ozna
čené podľa predošlého odseku určené sú 
k služobnej potrebe alebo upotrebeniu, 
povolenému podľa bodu 4.

Pokiaľ boly predošlé ustanovenia za
chované, bude tovar, prichádzajúci v 
úvahu, príslušným colným úradom odba
vený bez vybrania hore uvedených dávok; 
vnútorná prehliadka (otvorenie balíkov) 
nenastane.

Bez ohľadu na predošlé zvláštne oslo
bodenia platia pre menované osoby vše
obecné slovenské ustanovenia o poskyt
nutí bezcolnosti pri dovoze „cestovného 
náradia" a „použitých sťahovacích svrš- 
kov prisťahovalcov k vlastnej potrebe."

II.

V odseku I pod bodom 1 a 2 označené 
osoby a pod bodom 3 uvedené zastupileľ- 
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fer 3 genannten Vertretungen können die 
für sie abgabenfrei eingelassenen Kraft
fahrzeuge nach Ablauf von 2 Jahren seit 
der Einfuhr abgabenfrei in die Slowakei 
weilerveräussern. Falls vor Ablauf dieses 
Zeitraums besondere Umstände eintreten 
(z. B. Versetzung oder Abberufung der be
günstigten Person oder Beschädigung des 
Fahrzeugs durch Unfall, so dass die be
treffende Person oder Vertretung es nicht 
weiterhin gebrauchen kann), wird auf An
trag der Deutschen Gesandtschaft zustän- 
digerseits wohlwollend geprüft werden, ob 
Abgabenermässigung entsprchend dem 
verminderten Wert des Fahrzeugs im Zeit
punkt des besonderen Umstandes gewährt 
werden kann.

Genehmigen Sie, Herr Gesandter, die 
Versicherung meiner ausgezeichneten 
Hochachtung.

gez. TUKA. 

šiva môžu motorové vozidlá, ktoré im 
boly bez poplatkov ponechané, po uply
nutí dvoch rokov po ich dovoze na Slo
vensku bez poplatkov ďalej odpredať. Ak 
nastanú pred uplynutím tejto lehoty mi' 
moriadne okolnosti (napr, preloženie alebo 
odvolanie výhody požívajúcej osoby alebo 
poškodenie motorového vozidla pri neho
de, takže ho príslušná osoba alebo zastu
piteľstvo nemôže naďalej používať), bude 
sa na návrh Nemeckého vvslanectva prí
slušnými úradmi ohľaduplne skúmať, či 
sniženie poplatkov, zodpovedajúce zmen
šenej hodnote motorového vozidla v čase 
mimoriadnych okolností, sa môže po
skytnúť.

Ráčte prijať, pán vyslanec, uistenie o 
mojej dokonalej úcte.

TUKA v. r.

170.
Vládne nariadenie zo dňä 18, júla 1942

o určení susedných obci podľa zmenkové ho zákona a šekového zákona.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 88 
ods. 2 zákona č. 255/1941 SI. z. a podľa § 
66 ods. 2 zákona č. 256,1941 SI. z. naria
ďuje:

§ 1.
Miesta, uvedené v prílohe tohto naria

denia pod jedným číslom, platia za susedné 
obce podľa § 88 ods. 1 zákona č. 255/1941 
SI. z. a podľa § 66 ods. 1 zákona č. 256/1941 
SI. z.

§ 2.
Toto nariadenie platí a nadobúda účin

nosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
pravosúdia a minister vnútra.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r. Dr. Fritz v. r.

Príloha k vládnemu nariadeniu č. 170.
SOZNAM SUSEDNÝCH OBCÍ 

PODĽA SÚDNYCH OKRESOV,
Obvod Krajského súdu 

v Bratislave,
I, Súdny okres Bratislava:
1. Bratislava, Prievoz,
2. Bratislava, Karlova Ves,

3. Biskupice pri Dunaji, Komárov,
4. Mischdorf, Schildern,
5. Stupava, Mást,
6. Svätý Jur, Neštych,
H. Súdny okres Malacky:
7. Moravský Svätý Ján, Sekule,
Hl. Súdny okres Senica:
8. Bonský Svätý Mikuláš, Borský Svätý 

Peter,
9. Šaštín, Stráže nad Myjavou,
IV. Súdny okres Trnava:
10. Bohunice, Jaslovce,
11. Veľké Brestovany, Malé Bresto

vany,
12. Horné Lovčice, Dolné Lovčice,
13. Veľké Šúrovce, Valtašúr,
14. Veľké Šúrovce, Zemianske Šúrovce.

O b vo d Krajského súdu v Nitre.
V. Súdny okres Hlohovec:
15. Veľký Báb, Malý Báb,
16. Hlohovec, Svätý Peter,
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VI, Súdny okres Nitra:
17. Cabaj, Cápor,
18. Nitra, Tormoš,
19. Nitra, Molnoš,

VII. Súdny okres Prievidza:
20. Brusno, Chrenovec,
21. Dobročná, Lomnica,
22. Dvorníky nad Nitricou, Račice,
23. Horný Kamenec, Dolný Kamenec,
24. Horné Lelovce, Nováky,
25. Prievidza, Necpaly nad Nitrou,
26. Ráztočno, Jalovec,

Vili. Súdny okres Topoľčany:
27. Klíž, Klížške Hradište,
28. Továrniky, Jacovce,

IX. Súdny okres Zlaté Moravce:
29. Kňažice, Opatovce nad Žitavou,
30. Mlyňany, Tesáry nad Žitavou,
31. Nemčiňany, Rohožnica,
32. Volkovce, Závada,

Obvod Krajského súdu 
v Trenčíne.

X. Súdny okres Čadca:
33. Čadca, Horelica,
34. Čadca, Raková,
35. Podvysoká, Staškov,
36. Staškov, Raková,

XI. Súdny okres Hava:
37. Beluša, Hloža,

XII. Súdny okres Nové Mesto nad Váh.:
38. Horné Bzince, Dolné Bzince,
39. Korytné, Podolie,
40. Nové Mesto nad Váhom, Mnešice,

XIU. Súdny okres Piešťany:
41. Borovce, Rakovice,
42. Horné Dubovany, Dolné Dubovany,
43. Veľké Kcstolany, Zakostolany,
44. Krakovany, Stráže,
45. Malé Orvište, Ostrov,

XIV. Súdny okres Považská Bystrica:
46. Drieňové, Plevník,
47. Veľká Udiča, Malá Udiča,

XV. Súdny okres Púchov:
48. Bolešov, Piechov,
49. Horenice, Hôrka,
50. Lednica, Lednidká Lehota,
51. Mestečko, Záriečie,

XVI, Súdny okres Trenčín:
52. Adamovce-Malé Bierovce, Kocha- 

novce,

53. Hanzh'ková, Zlatovce,
54. Malá Chocholná, Veľká Chocholná, 
55. Veľká Chocholná, Velčice, 
56, Kostolná, Dolné Záriečie, 
57. Melčice, Zemianske Lieskové, 
58. Nemšová, Liborča, 
59. Sedličná, Malé Stankovce, 
60. Skala, Skalská Nová Ves, 
61. Malé Stankovce, Velké Stankovce, 

Rozvadze,
62. Trenčín, Istebnik, Orechové,
63. Trenčín, Trenčianske Biskupice,

XVn. Súdny ckres Veľká Bytča: 
(čo ďo obce Svedernik vid Žilina), 
64. Horné Hlboké, Dolné Hlboké, 
65. Veľká Kolesová, Zemianska Kole

sová,
66. Zarieč Keblov, Svedernik (súdny 

okres Žilina),

XVIII. Súdny okres Žilina:
(čo do obce Zarieč Keblov vid Veľká 

Bytča),
67. Svedernik, Zarieč Keblov, (súdny 

okres Veľká Bytča),
68. Žilina, Budatín, Chlumec nad Vá

hom,
69. Žilina, Závodie,

Obvod Krajského súdu 
vBanskej Bystrici

XIX. Súdny okres Banská Bystrica:
70. Banská Bystrica, Radvaň nad Hro

nom.
71. Jabriková, Tajov,
72. Kráľová, Radvaň nad Hronom,
73. Slovenská Ľupča, Ľupčianska Ulica, 
74. Malachov, Dolné Pršany, 
75. Podlavice, Skubín,
XX. Súdny okres Banská Štiavnica;
76. Horný Almáš, Dolný Almáš,
77. Veľké Krškany, Malé Krškany,
78. Horný Prandorf, Dolný Prandorf,
79. Horné Žemberovce, Dolné Žemba- 

rovce,
XXL Súdny okres Dívin:
80. Krabovo, Kalinovo,
XXII. Súdny okres Hnúšťa:
81. Rimavica, Rimavská Lehota, 
82- Veľká Suchá, Pondelok,
XXIII. Súdny okres Kremnica:
83. Ladomer, Vieska,

. XXIV. Súdny okres Krupina:
84. Horný Dačov Lom, Dolný Dačov 

Lom,
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85. Kráľovce, Kmišov,
86. Horné Šipice, Dolné Šipice,
87. Horné Terany, Dolné Terany,

XXV, Súdny okres Nová Baňa;
88. Tekovská Nová Ves, Opatová,

XXVI. Súdny okres Revúca:
89. Filier, Ratkovské Bystré,
90. Ratkovská Lehota, Sása,

Obvod Krajského súdu 
v Ružomberku.

XXVII. Súdny okres Námestovo:
91. Polhora, Rabča,

XXVm. Súdny okres Ružomberok:
92. Ružomberok, Likavka,

XXIX. Súdny okres Trstená:
93. Bukovina Podskalie, Hankabúz,
94. Harkabúz, Srnie,
95. Medvedzie, Tvrdošín,
96. Oravka, Podvlk,
97. Podvlk, Srnie,
98. Nižná Zubrica, Vyšná Zubríca,

XXX. Súdny ckres Turc. Sv. Martín:
99. Kláštor pod Znievom, Lazany,

100. Svätá Mara, Secovce,
101. Štubnianske Teplice, Vieska,

Obvod Krajského súdu 
v Levoči.

XXXL Súdny ckres Dobšiná:
102. Veľká Poloma, Malá Poloma,

XXXII, Súdny okres Gelnica:
103. Malý Folkmar, Košické Hámry,

XXXIII. Súdny okres Spišská Nová Ves:
104. Vyšnie Slovinky, Nižnie Slovinky,

XXXIV, Súd. ckres Spišské Podhradie:
105. Spišské Podhradie, Spišská Kapi

tula,

XXXV. Súdny okres Spišská Sobota;
106. Poprad, Spišská Sobota,
107. Poprad, Veľká.

XXXVI. Súdny okres Spišská Stará 
Ves:

108. Hágy, Reľov,

Obvod Krajského súdu 
v Prešove.

XXXVII. Súdny okres Bardejov:
109. Slovenské Raslavice, Uhorské Ra

slavice,

XXXVHL Súdny okres Prešov:
110. Kelemeš, Šarišské Lúky,
111. Šarišské Lúky, Nižný Šébeš,
112. Vyšný Olčvar, Nižný Olčvar,
113. Solivar, Šváby, Soľná Baňa,
114. Vyšnie Mirkovce, Nižnie Mirkovce,

Obvod Krajského súdu 
v Michalovciach,

XXXIX, Súdny okres Humenné:
115. Humenné, Kudlovce,
116. Humenský Rokytov Zbudský Ro- 

kytov,

XL, Súdny okres Medzilaborce:
117. Vyšnie Čabiny, Nižnie Čabiny,
118. Veľká Driečna, Malá Driečna,
119. Vyšná Oľka, Nižná Oľka,
120. Pravrovce, Repejov,
121. Veľké Staškovce, Malé Staškovce,
122. Vyšnie Zbojné, Nižnie Zbojné,

XLI. Súdny okres Michalovce;
123. Hatalov, Žbince,
124. Krášok, Rebrín,

XLII. Súdny okres Sečovce:
125. Sečovce, Kochanovce,

XLm. Súdny okres Stropkov:
126. Veľké Bukovce, Malé Bukovce,
127. Pakostov, Petrovce.
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171.
Vládne nariadenie zo dňa 11. augusta 1942,

ktorým sa doplňuje vládne nariadenie o úprave platových a niektorých služobných 
pomerov zamestnancov slovenských štátnych železníc, Vládne nariadenie o úrad
níckych kategóriách a úradných tituloch, vládne nariadenie o úradných tituloch 
úradníkov slovenských štátnych železníc a vládne nariadenie o osobitných podmien
kach pre ustanovenie úradníckym čakateľom alebo úradníkom a pre povýšenie úrad

níka v jednotlivých úradníckych kategóriách a služobných oboroch.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3, § 5 ods. 2, § 7 ods. 1, § 9 ods. 

1, § 17 ods. 3, § 21 ods. 1 a § 210 zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. a podľa § 11 zákona 
č. 15/1914 r. z. nariaduje:

Čl. I.
§ 2 vládneho nariadenia č. 15/1927 Sb. z. a n. sa doplňuje takto:
(■) Pre obstarávanie úradníckych služobných výkonov u slovenských železníc 

sa zriaďuje úradnícka kategória úradníkov matematicko-štatistických.
(2) Pre ustanovenie v kategórii, uvedenej v ods. 1 sa predpisuje toto predbež

né vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie a absolvovanie najmenej dvojročných 
štúdií poistne-technických na vysokej škole technickej ukončené štátnou skúškou.

(a) Kategória úradníkov matematicko-štatistických patrí do služobnej triedy 
I. c.

či. n.

Príloha vládneho nariadenia č. 103/1927 Sb. z. a n. sa pre obor Ministerstva 
dopravy a verejných prác doplňuje takto:

V obore štátnej 
správy (rezortu)

V služob
nej triede

sa zriaďuje 
kategória 

služby

a predpisuje sa pre ustanovenie 
na služobné miesto zásadne ako 

predbežné vzdelanie
Titulový prídomok 

podľa § 10

1. 2. 3. 4. 5.

Ministerstvo 
dopravy a ve
rejných prác

I. c. matematic" 
ko-štati- 
stickej

úplné stredoškolské vzdelanie, 
absolvovanie najmenej dvojroč
ných štúdií poistne-technic- 
kých na vysokej škole technic
kej, ukončené štátnou skúškou.

matematicko- 
štatistický.

či. ni.

Tabuľka v § 3 vládneho nariadenia č. 105/1927 Sb. z. a n. sa doplňuje takto:

v úradníckej kategórii úradníkov Titulový prídomok

matematicko-štatistických matematicko-štatistický
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čl. IV.

Príloha vládneho nariadenia č. 132/1931 Sb. z. a n. sa pre obor Ministers Ľva 
dopravy a verejných prác doplňuje takto:

V obore štátnej 
správy (rezortu)

V služob
nej triede

v kategórii 
úradníkov 

služby

sa určujú ■o^obílné podmienky pre 
a) čakateľom

1. ustanovenie: y úradjlí](Om

2. povýšenie:

Ministerstve 
dopravy a ve
rejných prác

I. C. matematic- 
ko-štati- 
stickej

la) absolvovanie strednej školy, absol
vovanie najmenej dvojročných štú" 
ďií poistne-technických na vysokej 
škole technickej, ukončené štátnou 
skúškou.

Čl. V.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister do
pravy a verejných prác so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r.
Stano v. r.

—jjTf: Kníhtlačiareň Andreja v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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172.
Vyhláška ministra financií zo dňa 14. augusta 1942

o dočasnom snížení cla na chromonáhrado- 
vé kartóny.

C1) Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 258/1941 
SI. z. po dohode s Ministerstvom (hospo
dárstva snižujem clo na. Ohromônáhradové 
kartóny o váhe nad 300 gr na 1 m: — ex 
sadz. pol. 285/c — na Ks 10.— za 100 kg 
do množstva 300 ton a na čas do 31. de
cembra 1942.

p) Dovoz v ods. 1. uvedeného množstva 
tovaru tamtiež uvedeného musí sa usku
točniť cez colný úrad Skalica, ktorý záro
veň poverujem (kontrolou dovezeného 
množstva. • . .

■ (’) Vyhláška nadobúda účinnosť dňom 
vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

173.
Nariadenie s mocou zákona 

zo dňa 2. septembra 1942
o určení a usmernení činnosti Mliekár- 

skeho syndikátu a Sväzu mliekarní.
' Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
. (x) Mliekársky syndikát, zriadený vlád

nym nariadením č. 153/1939 SI. z. (v ďal
šom texte „Syndikát“), vykonáva počas 
účinnosti tohto nariadenie činnosť, ktorá 
priamo alebo nepriamo súvisí so zásobova

ním kravským mliekom a výrobkami z ne
ho, ako aj s úpravou cien, v smere a v roz
sahu, ktorý určí Najvyšší úrad pre záso
bovanie.

(2) Dozor nad činnosťou Syndikátu vy
konáva Najvyšší úrad pre zásobovanie svo
jím zástupcom.

(3) Ôl'enov Syndikátu a ich náhradníkov 
menuje a odvoláva predseda Najvyššieho 
úradu pre zásobovanie, ktorý určí aj ich 
odmeny. Ďalšieho člena a jeho náhradníka 
vysiela minister hospodárstva.

(4) Rokovací poriadok Syndikátu schva
ľuje predseda Najvyššieho úradu pre zá
sobovanie.

(°) Výdavky, spojené s činnosťou Syn
dikátu, uhradia ..mliekarne príspevkami, 
výšku ktorých'urči predseda Najvyššieho 
úradu pre'zásobovanie.

§ 2.
(*)  Sväz mliekámí zriadený vládnym 

nariadením č. 153/1939 SL z. (v ďalšom 
texte „Sväz") vykonáva svoju činnosť 
v smere a v rozsahu, ktorý určí predseda 
Najvyššieho úradu pre zásobovanie.

(2) Dozor nad činnosťou Sväzu vykoná
va Najvyšší úrad pre zásobovanie.

§ 3.
(') Do vyrovnávacieho mliečneho fondu 

zriadeného pri Syndikáte vládnym naria
dením č. 153/1939 SI. z. (v ďalšom texte 
„Fond"), prispievajú:

a) majitelia mliekárni,
b) chovatelia krá v z mlieka, ktoré pre

dajú priamo spotrebiteľovi, ak ich Naj
vyšší úrad pre zásobovanie od platenia 
tohto príspevku neoslobodí,

c) Sväz mliekarní.

Cena Ks 3.—.
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(2) Výšku, príspevku db Fondu určí 
predseda Najvyššieho úradu pre zásobo
vanie.

(3) Fond spravuje Syndikát. Výdavky 
spojené so správou uhradzuje z príspev
kov, uvedených v § 1 ods. 5.

(*)  Prostriedky Fondu sa použijú na vy
rovnanie cien mlieka a mliečnych výrob
kov a na zakladanie, premiesťovanie a roz
širovanie mliekárenských podnikov, a to 
spôsobom, ktorý urči Najvyšší úrad pre 
zásobovanie.

§ 4.
Pôsobnosť Ministerstva hospodárstva 

podľa vládneho nariadenia č. 153/1939 SI. 
z. sa počas platnosti tohto nariadenia za
stavuje.

§ 5.
(') Zrušujú sa vyhlášky č. 458/1941 a č. 

18/1942 Úr. nov.
(2) Rozhodnutia a opatrenia, učinené 

podľa vyhlášok v ods. 1, zostávajú v plat- 
ncsti.

§ 6.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom výhlásenia; vykoná ho predseda 
Najvyššieho úradu pre zásobovanie a mi
nister hospodárstva.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Fritz v. r.

j Dr. Karvaš v. r.

174.
VyhláškaMinisterstva školstva a národnej osvetyzo dňa 25. júna 1942, 

ktorou sa uverejňuje schválená Ústava 
Nemeckej evanjelickej cirkvi v Slovenskej 

republike,

V smysle § 38 ods. 2 zákona č. 185/ 
1939 Si. z. na základe § 3 zákona č. 1/1939 
SI. z. vláda Slovenskej republiky v zasad
nutí dňa 7. mája 1942 tu uverejnenú Ústa
vu Nemeckej evanjelickej cirkvi augsbur
ského vyznania v Slovenskej republike na 
synode v Kežmarku dňa 27. júna 1939 a 6. 
novembra 1940 zákonite a správne vyne
senú schválila a potvrdila s tým, že v otázke 
platov učiteľov cirkevných škôl (§ 4 ods.

4. tejto ústavy) platia ustanovenia zákona 
č. 308/1940 SI. z. o ľudových školách a že 
predpisy tejto ústavy nemôžu sa v ničom 
protiviť platným ustanoveniam štátnych 
zákonov a nariadeniam vlády.

Sivák v. r.

ÚSTAVA
Nemeckej evanjelickej cirkvi augsburské

ho vyznania v Slovenskej republike.
I, Základné ustanovenia.

§ 1.
Názov cirkvi je: Nemecká evanjelická 

cirkev augsburského vyznania v Slovenskej 
republike. (Skrátene: Nemecká evanjelická 
cirkev.)

Nemecká evanjelická cirkev ■ augsbur
ského vyznania v Slovenskej republike je 
právne zriadené bratské spoločenstvo jej 
veriacich na spoločné pestovanie kresťan
skej viery a života, na spoločnú správu a 
na spoločné udržovanie poriadku v cirkvi.

Je založená na Písme svätom ako zá
klade jej viery, jej učenia a jéj života'. Pre 
jeho chápanie smerodajnými sú tieto vy
znania: Apoštolské, Nicejská, Athanasiovo 
vierovyznanie, nezmenené Augsburské vy
znanie a jeho obrana (Apologia), Šmalkald- 
ské články, Lutherov Veľký a Malý kate
chizmus a Formula svorností.

Všetci údovia cirkvi, najmä jej hodno
stári, musia stáť na tomto základe viery a 
vymania a pri nastúpení na niektorý úrad 
v cirkvi treba ich preň osobitne zaviazať. 
Kaiždý úd cirkvi je povolaný spolupracovať 
na udržaní -kresťanského smýšľania. a mra
vov.

§ 2.
Stav a ohraničenie cirkvi.

Údmi Nemeckej evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania) v Slovenskej repub
like sú všetci kresťania evanjelici augsbur
ského vyznania, čo patria k nemeckej ná
rodnosti a bývajú na území Slovenskej re
publiky s výnimkou, uvedenou v ustanove
ní druhého odseku bodu D .§ 1, cirkevného 
zákona zo dňa 14. júna 1939, uverejneného 
v Slovenskom zákonníku vyhláškou Mini
sterstva školstva a národnej osvety zo dňa 
7. marca 1940 č. 69 SI. z. -Každý Nemec 
evanjelického augsburského vyznania patrí 
do niektorého nemeckého evanjelického 
cirkevného sboru augsburského vymania. 
V smysle uvedeného cirkevného zákona ne
môžu sa údovia kresťanskej Slovenskej 
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evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 
v Slovenskej republike prijať do Nemeckej 
evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 
v Slovenskej republike.

Úradná reč cirkvi.
Úradnou rečou pri službách Božích v 

duchovno-pastienske’j starostlivosti, pri vý
učbe a cirkevnej správe je reč nemecká. 
V tejto reči má sa vybavovať celá písomná 
agenda cirkvi.

§ 4.

Pomer cirkví k štátu.
Nemecká evanjelická cirkev vžhľadom 

na nemeckých evanjelikov, vypustených 
rozlukovým zákonom, je právnou nástup- 
kyňou doterajšej evanjelickej cirkvi augs
burského vyznania, je recipovánou (recep- 
ta) konfesiou, a tak je generálnou cirkvou 
(Landeskirche), čím ako ona sama (§ 45) 
tak aj jej senioráty (Kirchenkreise, § 32) 
a jej cirkevné sbory (Kirchengemeinden, 
§ 8) sú právnymi osobami' a verejnopráv
nymi telesami.

Nemecká evanjelická cirkev bez naštr
benia uznaného najvyššieho dozorného prá
va štátu má na základe historického práva, 
menovite I. zák. čl. z Toku 1608, V.—XV. 
zák. čl. z r. 1647, XXVI. zák. čl. z r. 1790— 
1791, XX. zák. čl. z r. 1848, LIII. zák. čl. 
z r 1868, XXX. zák. čl. z r. 1883 a na zá
klade platného právneho poriadku úplnú 
slobodu samosprávy, verejnej a súkromnej 
bohoslužby v chrámových a mimochrámo- 
vých miestnostiach.

Tomu primerane má Nemecká evanje
lická cirkev a jej podriadené ustanovizne 
právo zaťažiť svojich údov cirkevnou da
ňou, príspevkami a prirážkami, hnuteľný a 
nehnuteľný majetok nadobúdať, vlastniť, 
spravovať a o ňom rozhodovať, základiny 
fondy a ústavy na ciele náboženskej vý
učby a dobročinnosti, ako aj cirkevné školy 
každého druhu v rámci platných zákonov 
a nariadení zriadovať, udržiavať a spra
vovať.

Na základe rovnoprávnosti a vzájomno
sti v pomere k iným recipovaným kresťan
ským cirkvám má aj Nemecká evanjelická 
cirkev v smysle zákona č. 122/1926 Sb. z. a 
n. a č. 124/1928 Sb. z. an. nárok na kongruu 
pre svoje podľa cirkevného zákona zo dňa 
14. júna 1939, uverejneného vyhláškou Mi
nisterstva školstva, a národnej osvety zo 
dňa 7. marca 1940 č. 69 SI. z. prevzaté sy- 

stemizované kňazské a kaplánske stanice, 
na zákonitý doplnok platu pre svojich uči
teľov, na odpočivné platy pre svojich pen
zistov, na dotáciu pre cirkevnú správu v 
predpoklade, že realizovaním ustanovení 
citovaného cirkevného zákona nevzniknú 
pre štátnu pokladnicu nové výdavky (§ 
73).

Štát poskytuje Nemeckej evanjelickej 
cirkví v doterajších rozmeroch svoju vý
konnú moc na vymáhanie dane, príspevkov 
a prirážok, na vykonávanie jej administra
tívnych a súdnych rozhodnutí.

Nemecká evanjelická cirkev má právo 
sbierať na cirkevné ciele len u svojich ve
riacich: t. j. konať chrámové, školské a po
domové sbierky, prijímať cirkevné podpory 
z tuzemska i z cudzozemska a navzájom 
poskytovať cirkevné podpory tuzemsku 
i cudzozemsku. Cirkev má právo na pod
porovanie cirkevných cieľov a pre nábožen
ské ciele zakladať v rámci štátnych záko
nov spolky, ktoré podliehajú cirkevnému 
spravovaniu a dozoru.

Nemecká evanjelická cirkev je ochotná 
dať k dispozícii bohoslužobné budovy a 
cintoríny v jednotlivých cirkevných sbo- 
roch evanjelickej duchovnej správe, prav
da, bez naštrbenia bohoslužobného poriad
ku patričných cirkevných sborov.

Za vojenských kňazov pre duchovno- 
pastiersku opateru nemeckých evanjelic
kých vojakov môžu sa vymenovať po vy
počutí generálneho biskupa (Landesbischof) 
len kňalzi Nemeckej evanjelickej cirkvi. Čo 
sa týka ich duchovno-pastienskej činnosti, 
sú pod dozorom biskupa generálnej cirkvi 
(Landesbischof), ktorý im môže v odôvod
nených prípadoch kanonickú misiu odobrať.

§ 5.

Vzťahy k iným cirkvám.

Nemecká evanjelická cirkev augsbur
ského vyznania v Slovenskej republike má 
právo nadviazať a udržiavať bratské styky 
vo viere s ostatnými evanjelickými cirkva
mi v Slovenskej republike a mimo nej.

Najmä pestuje priateľské styky so Slo
venskou evanjelickou cirkvou augsburské
ho vyznania na Slovensku a zastupuje s 
ňou v Slovenskej republike spoločné evan
jelické cirkevné záujmy. Okrem toho cíti 
sa duchovne úzko spojená so všetkými 
evanjelickými cudzozemskými cirkvami, 
predovšetkým s nemeckou evanjelickou 
cirkvou v Ríši ako s materskou cirkvou re
formácie Dr. Martina Luthera.
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§ 6.
Cirkevno-správne telesá.

Nemecká evanjelická cirkev délí sa na 
tieto tri stupne cirkevno-správnych telies:

a) cirkevný sbor (Kirchengemeinde), 
b) seniorát (Kirchenkreis), 
c) generálna cirkev (Landeskirche).
Na všetkých stupňoch sú duchovní a 

svetskí údovia cirkvi rovnako oprávnení a 
povinní spolupracovať. Cirkevné sbory a 
senioráty sú oprávnené vynášať vlastné 
štatúty, ale musi ich schváliť presbytérium 
generálnej cirkvi (§ 52 bod 5).

Keďže príslušný stupeň cirkevno-správ- 
nyoh telies nerozhoduje s konečnou plat
nosťou, možno jeho uzavretia a rozhodnu
tia podaním odvolania na vyššiu inštanciu 
napadnúť. Odvolanie proti uzavretiam cir- 
kevno-sborového konventu musí sa padať 
za 8 dní po vynesení uzavretia, na ostat
ných stupňoch cirkevnej správy za 15 dní 
po písomnom upovedomení, a to vždy u to
ho cirkevno-správneho telesa, ktoré vy
nieslo rozhodnutie alebo uzavretie. Po
drobnosti odvolania určuje osobitný štatút.

Úradnú agendu cirkevnej správy obsta
rávajú hodnostári, čestní funkcionári a za
mestnanci z povolania, ktori sú za vedenie 
tejto agendy disciplinárne a súkromno- 
právne zodpovednú

Údovia tajných spolkov nemôžu byt cir
kevnými hodnostármi.

§ 7.
Shromaždenia,

Shromaždenia cirkevných telies nepo
trebujú nijaké úradné zahlásenie alebo po
volenie.

V shromaždeniach (konventoch) a za
sadnutiach na všetkých stupňoch cirkevnej 
správy uzaviera a vôli väčšina prítomných 
oprávnených hlasovať.

Hlasuje sa aklamáciou, povstaním, 
zdvihnutím ruky, podľa mena verejne a na 
želanie predsedu alebo ½ prítomných 
oprávnených hlasovať tajne.

V hmotných otázkach hlasuje sa vždy 
len verejne a na želanie predsedu alebo 
¼ prítomných oprávnených hlasovať aj 
podľa mena.

Hlasovacie a volebné právo na shro
maždeniach (konventoch) cirkevného sbo
ru má každý úd cirkevného sboru bez roz
dielu pohlavia, čo je zapísaný vo volič
skom sozname a má celkom vyrovnanú 

svoju cirkevnú daň a ostatné cirkevné prí
spevky a prirážky za predošlé roky (§ 15).

Uzavretia a voľby sú na všetkých stup
ňoch cirkevnej správy len vtedy právoplat
né, ked boly shromaždenia (konventy) pra
videlne svolaná a za 8 dní neprišlo proti 
nim nijaké odvolanie.

Uzavretia môžu sa zmeniť alebo vy
zdvihnúť len neskoršími uzavretiami, vyne
senými na shromaždeniach a zasadnutiach 
pravidelne svolaných. Lež platnosť volieb 
nemôže sa ani zmeniť ani vyzdvihnúť ne
skorším uzavretím shromaždenia alebo za
sadnutia Toto právo má výlučne príslušný 
cirkevný súd.

Okruh pôsobnosti jednotlivých shro
maždení (konventov) určujú §§ 18, 35 a 48. 
Podrobnosti volebného práva a poriadku 
určuje príslušný štatút.

O rokovaniach jednotlivých cirkevných 
telies treba písať zápisnice a dať ich, pod
písané zapisovateľom, uhodnovemiť pred
sedníctvu a dvom povereníkom.

U. Cirkevný sbor.’
§ 8.

Cirkevný sbor je právnou osobou a 
je najnižším zriadeným cinkevno-právnym 
telesom (§ 4 ■ ods. 1). Má tento názov: 
Nemecký evanjelický cirkevný sbor augs
burského vyznania. V každom sbore sú 
údovia cirkvi sdružení na bohoslužobné 
spoločenstvo, na spoločné vyznávanie evan
jelickej viery a na cirkevnú prácu každého 
druhu.

§ 9.
Cirkevný sbor má miestny obvod, ktorý 

sa môže rozprestierať na viacej politických 
obcí na území Slovenskej republiky. Ohra
ničenie obvodov cirkevných sborov vyko
ná generálna cirkev.

Zriadené sbory s farským úradom sú 
matkocirkevné, bez farského úradu dcéro- 
cirkevné sbory. Nemeckí evanjelici augs
burského vyznania na miestach bez cir
kevného zriadenia tvoria diaspóru. Ich du
chovné zaopatrenie môže vykonávať nie
ktorý sborový alebo misijný kňaz. Zriaďo
vanie a zaopatrovania diaspor upraví šta
tútom generálne presbytérium.

§ 10.
Údom cirkevného sboru je každý evan

jelik, ktorý patrí do Nemeckej evanjelickej 
cirkvi (§ 2) a býva na území cirkevného 
sboru najmenej 6 týždňov. V pochybnom 
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prípade rozhoduje o otázke príslušnosti 
generálne presbytérium.

§ H.
O utvorení, pretvorení, spojení a zanik

nutí cirkevných sborov rozhoduje po vy
počutí zúčastnených generálne presbyté
rium.

§ 12.
Cirkevný sbor spravuje svoje veci sa

mostatne, a to podľa ustanovenia tejto cir
kevnej ústavy, všeobecných cirkevných 
štatútov a svojho vlastného cirkevno-sbo- 
rového štatútu pri zachovávaní platných 
štátnych zákonov a nariadení.

§ 13.
Orgánmi cirkevného sboru sú:
a) konvent (Kirchengemeindeversamm- 

lung),
b) presbytérium (Kirchengemeindever

tretung),
c) predsedníctvo: farár a dozorca (Kir- 

chengemeindevonstand: Pfarrer und 
Kircheninspektor).

§ 14.
Konvent je najvyšším orgánom cirkev

ného sboru a je povolaný rozhodovať o 
cirkevno-sborových veciach.

§ 15.
Konvent je shromaždením cirkevníkov 

oprávnených hlasovať (§ 7). Kňazi, profe
sori náboženstva, cirkevní učitelia, kanto- 
ri a hodnostári sú členmi konventu z úra
du.

§ 16.
Členom konventu prestáva byť:
1. kto si nevyrovnal cirkevnú daň, prí

spevky a prirážky za minulé roky,
2. kto je pod poručníctvom,
3. kto je pre prečin alebo zločin vyše

trovaný alebo odsúdený, a to aj na 
čas trvania právnych následkov,

4. kto jednostajne zanedbáva svoje po
vinnosti oproti Nemeckej evanjelic
kej cirkvi alebo ju uráža a potupuje.

§ 17.
V každom cirkevnom sbore má sa so

staviť soznam údov cirkevného sboru a so
znam údov konventu (voličov).

§ 18.
Okruh pôsobnosti konventu je:
1. povoláva alebo volí farára, cirkev

ných učiteľov s predpísanou kvali
fikáciou a kantorom

2. volí hodnostárov a cirkevno-sboro- 
vé presbytérium (§ 19 bod b),

3. volí zástupcov a náhradníkov na se- 
niorálny konvent (Kirchenkreisver
sammlung, § 34 bod b), hlasuje na 
seniora, na seniorálneho dozorcu (§ 
38), na biskupa (§ 55), na generál
neho dozorcu (§ 60) á na vyslancov 
seniorátu na synodu (gesetzgeben
der Landeskirchentag, § 64 bod b),

4. ustaľuje povolávacie listiny a platy 
farárov, cirkevných učiteľov, kanto- 
rov a smluvy cirkevno-sborových 
zamestnancov,

5. schvaľuje presbytériom sostavený 
rozpočet, daňový a príspevkový 

kľúč (§ 74 ods. 1 a 2),
6. skúma a schvaľuje záverečné účty, 

• 7. usnáša sa na cirkevno-sborových 
štatútoch.

§ 19.
členmi presbytéria sú:
a) z úradu:

farár (farári), dozorca, profesor ná
boženstva, riaditeľ školy (riaditelia 
škôl), za každých štyroch definitív
nych cirkevných učiteľov jeden zá
stupca, prvý kantor, kurátor, zapi
sovateľ a prípadne iní hodnostári;

b) valení členovia, a to v cirkevných 
sboroch do 1000 duší 12, v cirkev
ných sboroch do 2000 duší 24 a v 
cirkevných sboroch vyše 2000 duší 
36 riadnych a ½ náhradníkov.

§ 20.
Za presbyterov môžu sa voliť len cir

kevne dokázaní, bezúhonní mužskí údovia 
cirkevného sboru, ktorí dovŕšili 26 rok ži
vota a verne plnia svoje cirkevné povin
nosti. Nie je voliteľný, kto svoje deti ne
vychováva evanjelicky.

§ 21.
Okruh pôsobnosti presbytéria je:
1. stará sa o udržovanie poriadku v 

cirkevnom sbore,
2. podporuje farára v duchovnó-pa- 

stierskej starostlivosti,
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3. stará sa o chudobných a nemoc
ných, o vdovy a o siroty cirkevného 
sboru,

4. dozerá na cirkevno-sborové knihy, 
ktoré sa vzťahujú na správu a na 
hospodárenie cirkevného sboru, so
stavuje soznam voličov (údov kon
ventu) a soznam údúv cirkevného 
sboru,

5. pripravuje záverečné účty, rozpo
čet a denný poriadok cirkevno-sbo- 
rového konventu,

6. pripravuje povolanie alebo voľbu 
farára, cirkevných učiteľov a kan
tónov.

§ 22.
Súdne a mimosúdne zastupuje cirkevný 

sbor navonok farár a cirkevno-sborový do
zorca ako cirkevnosborové predsedníctvo. 
V spravovaní cirkevného sboru obidvaja 
majú rovnaké práva i rovnakú zodpoved
nosť a veci vybavujú spoločne. Sborové 
predsedníctvo svoláva a vedie cirkevno- 
sborový konvent, zasadnutie cirkevno-sbo- 
rového presbytéria a pripravuje predmety 
rokovania.

Na cirkevno-sborových zasadnutiach 
predsedá farár a dozorca.

§ 23. '
Farár je duchovným vodcom cirkevné

ho sboru a správcom farského úradu. Jeho 
povinnosti sú predovšetkým: zvestovať slo
vo Božie a prisluhovať sviatosti, duchovno- 
pastierska starostlivosť o údov cirkevného 
sboru, najmä o mládež, nemocných a núdz
nych, mravno-náboženský dozor nad ško
lami a nad ústavmi cirkevného sboru, čin
nosť na nábožensko-kultúrnom, cirkevno- 
sociálnom a vnútorno-misijnom poli a sty
ky s cirkevnými i svetskými vrchnosťami.

Za farára môže sa zvoliť len bezúhonný 
slovenský štátny občan nemeckej národno
sti, ktorý je aspoň 24-ročný, skončil ge
nerálnym konventom predpísané teologic
ké štúdiá, složil predpísané skúšky, bol 
pravidelne ordinovaný, keď proti voľbe 
biskup nemá námietky.

Cudzí štátny príslušník nemeckej ná
rodnosti s rovnocenným teologickým vzde
laním a spôsobilosťou môže sa vyvoliť za 
farára s povolením biskupa. Ak by si vy
volený nárokoval kongruu a odpočivný 
plat, musí splniť predpoklady zákona č. 
122/1926 Sb. z. a n. a vládneho nariadenia 
č. 124/1928 Sb. z. a n.

Bližšie predpisy o voliteľnosti farárov, 
o volebnom poriadku a služobné pravidlá 
pre farárov, administrátorov a kaplánov 
určuje osobitný štatút.

Farári si nadobúdajú teologické vzdela
nie na nemeckých vysokých školách v tu
zemsku a cudzozemsku. Čiastku svojich 
štúdií je každý bohoslovec povinný absol
vovať predovšetkým na tuzemskej boho
sloveckej fakulte. Bližšie ustanovenia o 
voľbe vysokej školy (vysokých škôl), o teo
logickom vzdelaní kňazského dorastu a o 
teologických skúškach určuje osobitný šta
tút generálnej cirkvi, ktorý má schváliť 
Ministerstvo školstva a národnej osvety. 
Kňazskú skúšku skladá študujúci- pred1 skú
šobnou komisiou generálnej cirkvi a tým si 
zadováži právo obsadiť miesto farára. 
Ostatné predpisy o kňazských skúškach 
určuje príslušný štatút.

Ak je v sbore viac farárov, určuje ich 
vzájomný pomer štatút cirkevného sboru.

Kapláni, diakoni a diakonisy majú ko
nať svoju službu podľa úpravy farára.

Farár vo svojej duchovno-pastierekej 
činosti, vo vyučovaní, prisluhovaní sviato
stí a v bohoslužobných výkonoch je ne
odvislý od' cirkevno-sborových telies.

§ 24.
Spravovanie farského úradu, povinnosti 

a práva farárov, právo obsadzovať fary a 
práva kňazskej vdovy a nezaopatrených 
kňazských detí oproti cirkevným sborom 
upraví štatút generálnej cirkvi-. Platné 
predpisy generálnej cirkvi ev. a. v. na Slo
vensku, týkajúce sa vokatoriálhych kňaz
ských platov, ostávajú v platnosti až do no
vého upravenia štatútom Nemeckej evan
jelickej cirkvi.

§ 25.
Farári sa volia doživotne a idu do vý- 

služby, keď to zodpovedá predpisom kon- 
gruálneho zákona. Preloženie do výslužby 
a pozbavenie úradu určuje osobitný štatút 
generálnej cirkvi.

§ 26.
Üd cirkevného sboru môže použiť slu

žieb iného ako svojho príslušného farára 
len s jeho súhlasom. V prípadoch celkom 
výnimočných môže súhlas s tým miesto 
príslušného farára udeliť senior (Kirchen-

Za dozorcu cirkevného sboru môže sa 
zvoliť podľa možnosti zo samého cirkev
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ného sboru’ na cirkevnom poli dokázaný, 
pobožný, dostatočne vzdelaný a podľa 
možnosti neodvislý úd Nemeckej evanje
lickej cirkvi na 6 rokov s možnosťou opä
tovného zvolenia. Jeho úrad je čestný. Je 
obhájcom majetku a práv cirkevného sbo
ru, jeho ústavov a základín, dozerá na za
mestnancov cirkevného sboru, stará sa, 
aby platy farára, riaditeľa školy, cirkev
ných učiteľov, kantorov a zamestnancov 
z cirkevných prostriedkov v určitých 'leho
tách sa odvádzalý a zastupuje ich záujmy 
pri cirkevných telesách.

Cirkevno-sborového dozorcu zastupuje 
cirkevno-sboravý kurátor.

§ 28.
Cirkevný majetok a cirkevnú poklad

nicu spravuje síce ako čestný hodnostár, 
ale pri úplnej osobnej a majetkovej zod
povednosti kurátor, ktorého cirkevno-sbo
ravý konvent volí na 6 rokov. Jeho práva 
a povinnosti sa určia cirkevno-sborovým 
štatútom.

§ 29.
Cirkevný sbor môže podľa potreby a 

podľa zvyku vyvoliť aj iných čestných 
funkcionárov.

§ 30.
Ak treba, volí cnkevno-sborový kon

vent aj úradníkov z povolania a ustanoví 
potrebný personál na vybavovanie kance
lárskych vecí. Toto právo môže sa pre
niesť na cirkevno-sboravé presbytérium. 
Požitky týchto platených síl a ich zodpo
vednosť k cirkevnému sboru upravia sa 
cirkevno-sborovým štatútom (§ 6 ods. 2 
a 4).

§ 31.
Z vedenia úradu a čestných funkcii v 

cirkevnom sbore sú vylúčené osoby, ktoré 
sú v konkurze a také, na ktoré sa vzťa
hujú ustanovenia § 16 tejto ústavy.

JU. Seniorát (Kirchenkreis).
§ 32.

Viac cirkevných sborov dovedna tvorí 
na základe zadelenia generálnou cirkvou 
seniorát (Kirchenkreis).

Jeho úlohu je, aby v sboroch k nemu 
patriacich pestoval cirkevný život, doze
ral nah a spravoval' veci seniorátu.

§ 33.
Orgánmi seniorátu sú:
a) seniorálny konvent (Kirchenkreis

versammlung),
b) seniorálne presbytérium (Kirchen

kreisvertretung),
c) seniorálne predsedníctvo (Kirchen

kreisvorstand).

§ 34.
Členmi seniorálneho konventu sú:
a) z úradu:

1. senior, seniorálny dozorca, vše
tci hodnostári seniorátu a pred
seda seniorálneho učiteľského 
spolku,

2. farári alebo administrátori a do
zorcovia cirkevných sborov;

b) volení:
1. zástupcovia cirkevných sborov. 

Volí ich cirkevno-sborový kon
vent na jeden (1) rok (§ 7 a § 18, 
bod 3), a to na každých zapo- 
čatých 1000 duší jedného riadne
ho zástupcu a jedného náhradní
ka, ktorí sa môžu zvoliť znova;

2. štyria zástupcovia seniorálneho 
učiteľského spolku.

§ 35.
Seniorálny konvent svoláva podľa po

treby seniorálne predsedníctvo.
Okruh pôsobnosti seniorálneho kon

ventu je:
1. rokuje a usnáša sa o všetkých cir- 

kevno-äkolských a administratív
nych otázkach, týkajúcich sa senio
rátu,

2. vynáša štatúty (§ 52 bod 5),
3. volí zástupcov seniora a seniorálne

ho dozorcu a ostatných hodnostárov 
a úradníkov seniorátu' a členov se
niorálneho súdu,

4. volí zástupcov seniorátu na generál
ny konvent (§ 47 bod b),

5. rokuje o správe seniorálneho pred
sedníctva a seniorálneho presbyté
ria a zaujíma k nim stanovisko,

6. určuje požitky seniorálnych úradní
kov a honoráre funkcionárov senio
rátu,

7. stará sa o zaokrytie potrieb senio
rátu, v prípade potreby aj vyrube
ním seniorálnej dane na cirkevné 
sbory.
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§ 36.
Členmi seniorálneho presbytéria sú: 
a) z úradu:

senior, seniorálny dozorca, ich zá
stupcovia, právny zástupca, poklad
ník a predseda seniorálneho učiteľ
ského spolku,

b) volení:
dvaja duchovní a dvaja svetskí zá
stupcovia seniorálueho konventu, čo 
dovŕšili 26. rok života, ktorých volí 
seniorálny konvent na 6 rokov.

§ 37.
Okruh pôsobnosti seniorálneho presby

téria je: . . . .
1. pripravuje rokovania a uzavretia 

pred seniorálny konvent a vykoná
va jeho uzavretia,

2. rozhoduje o veciach seniorátu, čo sa 
majú prerokovať a nemôžu sa od
sunúť,

3. pripravuje rozpočet a záverečné 
účty cirkevných sborov, dozerá na 
ich majetok, schvaľuje daňový kľúč 
cirkevných sborov a rozhoduje s ko
nečnou platnosťou o odvolaniach 
proti vyrubeniu cirkevno-sborovej 
dane (§ 74 ods. 2 a § 78),

4. rozhoduje o veciach seniorátu, ktoré 
nepatria výslovne do okruhu pôsob
nosti seniorálneho konventu, alebo 
ktoré mu určí seniorálny konvent,

5. podáva mienku o štatútoch cirkev
ných sborov a predkladá ich gene
rálnemu presbyteriu--na schválenie 
(§ 12 a § 52 bod 5).

Seniorálne presbytérium svoláva senio- 
rálne predsedníctvo podľa potreby, alebo 
ked to žiada jedna tretina jeho členov.

. § 38.
Na čele seniorátu sú senior a seniorál

ny dozorca. Volia ich cirkevno-sborové 
konventy z radov farárov a svetských 
údov patričného seniorátu na 6 rokov. Títo 
tvoria predsedníctvo seniorátu a seniorál
neho konventu, spravujú všetky veci se
niorátu s rovnakým právom a s rovnakou 
zodpovednosťou, spoločne predsedajú na 
seniorálnom konvente a na zasadnutiach 
seniorálneho presbytéria. Konseniora a ná- 
mestného seniorálneho dozorcu volí senio- 
rálny konvent na 6 rokov (§ 7).

§ 39.
Okruh pôsobnosti1 seniora je:
1. spravuje kanceláriu a udržiava úrad  

né styky so.svetskými a cirkevnými 
úradmi,

L

2. schvaľuje povolávacie listiny (voká- 
tory, § 18, hadi 4), dozerá na du- 
chovno-pastiersku starostlivosť a na 

■ - ostatnú činnosť- farárov,. cirkevno- 
. . sborovýoh orgánov a všetkých usta

novizní cirkevno-sborových a senio- 
rálnych, .

3. dozerá na zachovávanie vierovyzna
nia pri hlásaní cirkevnej náuky á 
pri prisi'u'hovaní sviatostí, na evan
jelickú náboženskú výučbu na vše
tkých školách svojho seniorátu,

4. bdie nad tým, aby sa'v každom cir- 
■ kevnom sbore pestoval evanjelický 

. duch pastorálnou starostlivosťou, 
vnútornou misiou a evanjelizáciou, 
aby sa zachovávala vernosť k cirk
vi a bratská jednomyseľnosť a udr
žal poriadok, svornosť a pokoj,

5. dozerá, aby hodnostári a údovia cir
kevných sborov verne plnili všetky

. povinnosti vyplývajúce z viery, z cir
kevných predpisov a nariadení,

6. vyžiada si podľa potreby od cirkev
ných sborov prostredníctvom far
ských úradov presné zprávy o ich 

■ stave a o vykonávaní duchovno-pa- 
stienskej starostlivosti a adnunistra-

■ tívnej činností,
7. Sdružuje kňazov svojho seniorátu 

• pre potrebné odborné vzdelávanie
sa.

§ 40.
Aby senior mohol' splniť povinnosti v § 

39 označené, má právo a povinnosť na
vštevovať matkocirkevné a dcérocirkevné 
sbory a diaspory svojho seniorátu a pritom 
odstraňovať podľa možnosti neporiadky, 
s ktorými sa stretáva. Pýta sa, aby na ta
kých návštevách mal účasť aj seniorálny 
dozorca.

§ 41.
O svojom úradovaní a o všetkých dô

ležitých udalostiach podáva seniorálnemu 
konventu podrobnú zprávu.

. § 42.
Za seniorálneho dozorcu má sa zvoliť 

cirkevne dokázaný, vzdelaný, neodvislý a
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všeobecne vážený úd Nemeckej evanjelic
kej cirkvi. Jeho práva a povinnosti sú v 
seniora t e obdobné právam a povinnostiam 
dozorcov v cirkevných sboroch (§ 27).

§ 43.
Za ostatných hodnostárov môžu sa ešte 

zvoliť seniorálnym konventom na 6 rokov: 
zapisovateľ, právny zástupca a sudca, ako 
aj mimoriadni hodnostári1 a úradníci, po
trební pre vybavovanie 'kancelárskej agen
dy.

§44 .
Pre hodnostárov seniorátu platia ob

dobné ustanovenia §§ 16 a 31.
Bližšie ustanovenie o voľbách, platoch 

seniorálnych úradníkov z povolania, o ná
hradách úradných výdavkov určí štatút se
niorátu.

IV. Generálna cirkev (Landeskirche).
§ 45.

Senioráty Nemeckej evanjelickej cirkvi 
dovedna tvoria generálnu cirkev.

§ 46.
Generálna cirkev má tieto orgány:
1. administratívne orgány (§ 47 — 

§ 63);
a) generálny konvent (Landeskir- 

chenversammlung),
b) generálne presbytérium (Landes

kirchenrat),
c) biskup a generálny dozorca (Lan

desbischof und Landes'kirchenin- 
spektor), ktorí tvoria generálne 
predsedníctvo (Landeskirchen
vorstand);

2. zákonodarný orgán:
synoda (gesetzgebender Landeskir- 
chentag, oddiel V, § 64).

§ 47.
Najvyššou spravujúcou vrchnosťou Ne

meckej evanjelickej cirkvi je generálny 
konvent.

Členmi generálneho konventu sú:
a) z úradu:

biskup, generálny dozorca, generál
ny právny zástupca, členovia gene- 

, rálneho presbytéria, správca Teolo
gického domova, úradujúci predsedá 
Spolku Gustáva Adolfa, predseda

Nemeckého evanjelického celocir- 
kevného kňazského spolku, predse
da Nemeckého evanjelického celo- 
cirkevného učiteľského spolku a je
den zástupca patronátu Nemeckého 
evanjelického a. v. gymnázia v Kež
marku, 

b) volení:
1. zástupcovia seníorátov, a to z kaž

dého seniorátu štyria, polovica z du
chovného a polovica zo svetského 
stavu,

2. jeden zástupca profesorov a traja 
’ zástupcovia cirkevných učiteľov;
spôsob voľby určuje štatút.

Voľby sú platné na 6 rokov. Opätovné 
zvolenie je možné.

§ 48.
Okruh pôsobnosti generálneho konven

tu je: ■
1. chráni čistotu evanjelického učenia 

v cirkvi a bdie nad pokojom a jed
notou cirkvi,

2. koná všetko, čo vyžaduje ochrana 
a obrana cirkevných práv a život
ných potrieb,

3. určuje zásady pre cirkevnú správu 
a vynáša celocirkevné štatúty a na
riadenia; štatúty majú sa Minister
stvu školstva a národnej osvety 
predkladať na vedomie (§ 50),

4. osobitným štatútom určuje bližšie 
predpisy o voliteľnosti a voľbe se- 
niorálneho a generálneho predsed
níctva a služobné pravidlá pre se
niorálne a generálne predsedníctvo 
a pre úradníkov a funkcionárov se- 
niorátov a generálnej cirkvi,

5. usnáša sa na prejavoch o veciach, 
týkajúcich sa cirkvi,

6. usnáša sa o poriadku služieb Božích 
a bohoslužobných výkonoch, o spev
níku, cirkevných sviatkoch a cirkev
nej disciplíne,

7. podporuje evanjelickú charitatívnu 
činnosť, prostredníctvam svojho 
Spolku Gustáva Adolfa podporuje 
chudobné cirkevné sbory, bdie nad 
výchovou mládeže a stará sa o vše
tky ustanovizne a ústavy generál
nej cirkvi, ktoré ona na splnenie 
svojho poslania potrebuje,

8. stará sa o odborné vzdelanie fará
rov (§ 23 ods. 5), učiteľov a kan- 
torov, o evanjelické školstva, o ná
boženskú výučbu na školách, určuje 
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učebný plán a schvaľuje potrebné 
učebnice pre výučbu náboženstva, 
usnáša sa na smluvách a dohodách, 
ktoré sa majú v súvise so školstvom 
uzavrieť so štátnou správou,

9. ustaľuje formuly prísahy a záväzné
ho sľubu pre úradníkov a hodnostá
rov cirkevných;

10. Volí okrem biskupa a generálneho 
dozorcu hodnostárov, sudcova úrad
níkov generálnej cirkvi, generálne 
presbytérium a prípadné výbory (§ 
51 ods. 1),

11. ustaľuje pre generálnu cirkev daň, 
príspevky a prirážky a vyrubuje prí
spevky cirkevných sborov na sy- 
nodné trovy,

12. usnáša sa na usporiadaní a použití 
pravidelne sa opakujúcich a mimo
riadnych celocirkevných chrámo
vých ofier a celocirkevných podo
mových sbierok medzi veriacimi Ne
meckej evanjelickej cirkvi (§ 4 ods. 
6).

13. rozhoduje o svolám zákonodarného 
celocirkevného shromaždenia: syno
dy (§ 64 ods. 2).

§ 49.
Generálny konvent svoláva biskup a 

generálny dozorca vždy podľa potreby na 
miesto, ktoré oni určia a ktoré je na úze
mí celocirkvi'.

§ 50.
Štatúty a nariadenia generálnej cirkvi 

vyhlasuje s poukazom na uzavretie gene
rálneho konventu generálne presbytérium 
v úradných novinách cirkevných. Právo
platnosť a účinnosť nadobúdajú, ak sa inak
šie neurčilo, 14. dňom po vydaní novín (§ 
48 bod 3).

§ 51.
Členmi generálneho presbytéria sú: 

biskup, generálny dozorca, generálny práv
ny zástupca a 6 členov (Oberkirchenräte), 
ktorých volí generálny konvent na 6 ro
kov. Traja z nich musia byť z duchovného 
a traja zo svetského stavu, z ktorých jeden 
má byť cirkevný učiteľ.

Zasadnutia generáneho presbytéria svo
láva generálne predsedníctvo podľa potre
by, alebo ked to žiada jedna tretina čle
nov.

V naliehavých prípadoch môžu sa pred
mety rokovania predložiť s návrhom bisku

pa a generálneho dozorcu Členom generál
neho presbytéria na písomné hlasovanie.

§ 52.
Generálne presbytérium spravuje cir

kev bez naštrbenia biskupových práv a má 
tento okruh pôsobnosti:

1. pripravuje rokovania generálneho 
konventu, vykonáva jeho uzavretia 
a volí s roka na rok zástupcov ge
nerálneho predsedníctva,

2. vykonáva v smysle cirkevných zá
konov disciplinárnu moc nad cir
kevnými úradníkmi,

1

3. rozhoduje o veciach generálnej cir
kvi, ktoré sa majú prerokovať a ne
môžu sa odsunúť,

4. rozhoduje o ohraničení seniorátov, 
o utvorení cirkevných sborov a po 
vypočutí zúčastnených cirkevných 
sborov o ich pretvorení, splynutí 
alebo zaniknutí,

5. schvaľuje štatúty cirkevných sborov 
a seniorátov (§ 12 a § 37 bod 5),

6. dozerá na pokladnice fondov, zá
kladín a ústavov a na majetok ge
nerálnej cirkvi, skúma a schvaľuje 
rozpočty a záverečné účty seniorá
tov (§ 78),

7. usnáša sa o kúpe predaji a zaťažení 
cirkevného majetku,

8. rozhoduje o takých veciach generál
nej cirkvi, ktoré výslovne nepatria 
generálnemu konventu’, alebo ktoré 
mu určí generálny konvent.

§ 53.
V prípadoch nevyhnutnej potreby mô

že generálne presbytérium samostatne roz
hodovať a usnášať sa. Také usnesenia majú 
sa uverejniť v úradných novinách cirkev- 
ných a — ked nie je inakšie určené — 
nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uve
rejnenia. Na vedomie treba ich predložiť 
generálnemu konventu.

§ 54.
Biskup a generálny dozorca zastupujú 

Nemeckú evanjelickú cirkev navonok súd
ne i mimosúdne a v prípadle potreby môžu 
splnomocniť iné vhodné osoby aby zastu- 
povaly záujmy generálnej cirkvi.

Spravujú generálnu cirkev a predsedajú 
na zasadnutiach generálneho konventu a 
generálneho presbytéria. V prípade zane
prázdnenia zastupujú ich náhradníci (§ 52 
bod 1).
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§ 55.
Biskupa volia z radov farárov Nemec

kej evanjelickej cirkvi cirkevné sbory (§ 
7). Musí byf bezúhonným slovenským štát
nym občanom nemeckej národnosti. Kaž
dý cirkevný sbor má pri voľbe biskupa toľ
ko hlasov, koľko má kňazských staníc (§ 
18 bod 3). Voľba je doživotná a oznámi sa 
vláde. Sídlo biskupského úradu je v Bra
tislave. Ak tu nemá voľnú systemi'zovanú 
stanicu cirkevno-sborového farára, pridelí 
sa mu so súhlasom štátnej správy kultovej 
až do uvoľnenia patričnej systemízovanej 
farárskej stanice iná voľná systemízovaná 
farárska stanica. Za svoje biskupské úra
dovanie -dostane z pokladnice generálnej 
cirkvi biskupský honorár, ktorého výšku 
upraví štatút generálnej cirkvi;

§ 56.
Biskupovi ako prvému kňazovi celo- 

cirkvi patrí podľa cirkevných poriadkov 
duchovné spravovanie. On bdie nad1 cir
kevným a mravno-náboženským životom 
cirkevných sborov a seniorátov. Je porad
com a duchovným pastierom kňazov. Pre 
tento cieľ má s času na čas navštevovať 
senioráty a cirkevné sbory, presvedčiť sa 
na mieste o cirkevno-sborovom živote, a 
preto má právo na dozor nad všetkými cir
kevnými vecami.

§ 57.
Má pôsobiť v tom smere, aby sa farár

ske stanice primerane obsadzovaly, a pre
to má právo vylúčiť nezodpovedajúcich 
uchádzačov, proti čomu môže cirkevný 
sbor podať námietky na generálne presby
térium, vymenúva misijných kňazov a cir
kevnej správe pridelených farárov.

O pridelení kaplánov v cirkevno-sboro- 
vej službe rozhoduje biskup po vypočutí 
miestneho farára.

§ 58.
Biskup predsedá na maturitných skúš-. 

kadh evanjelických stredných škôl a na 
cirkevných teologických skúškach; dozerá 
na ostatné vzdelávanie kňazov a vymenú
va správcu Teologického domova. Vysvia
ca bohoslovcov, uvádza do úradú farárov 
a posviaca chrámy. Pri uvádzaní farárov 
do úradu a pri posviackach chrámov môže 
sa dať zastúpiť príslušným seniorom.

§ 59.
Biskup je na čele biskupského úradu, 

ale na spravovanie kancelárie vymenuje si 

biskupského farára. Zriadenie a postup 
práce biskupskej kencelárie určí generálne 
presbytérium osobitným štatútom.

§ 60.
Generálneho dozorcu volia cirkevné 

sbory na 6 rokov spomedzi svetských údov 
cirkvi (§ 7). Každý cirkevný sbor pri voľbe 
má toľko hlasov, koľko má kňazských sta
níc (§ 18 bod 3). Musí byf cirkevne smý
šľajúci, v adlministratíve skúsený, bezúhon
ný slovenský štátny občan nemeckej národ
nosti, má byť podľa možnosti neodvislý a 
má vedieť štátny jazyk. Jeho zvolenie sa 
oznámi vláde. Jeho práva a povinnosti sú 
v generálnej cirkvi obdobné právam a po
vinnostiam dozorcov v cirkevných sboroch 
(§ 27).

§ 61.
Generálneho právneho zástupcu volí na 

6 rokov generálne presbytérium. Je práv
nym poradcom celbcirkvi vo všetkých ve
ciach. Jeho povinnosti a práva ustáli ge
nerálne presbytérium osobitným štatútom. 
Musí mať skončené právnické štúdium a 
musí byť cirkevne smýšľajúcim údom Ne
meckej evanjelickej cirkvi; Jeho honorár 
za väčšie práce ustáli generálne presbyté
rium.

§ 62.
Ako ostatných hodnostárov generálnej 

cirkvi ustanoví generálne presbytérium za
pisovateľov účtovníkov a kontrolórov, ale 
podľa potreby aij iných mimoriadnych hod- 
nostárov a personál pre biskupskú -kance
láriu. 'Platy a práva úradhíkov z povola
nia ustáli generálny konvent osobitným 
štatútom (§ 48 bod 3).

§ 63.
Pre hodnostárov generálnej cirkvi pla

tia obdobné ustanovenia §§ 16 a 31.

V. Synoda 
(Gesetzgebender Landeskirchentag).

§ 64.
Zákonodarným sborom Nemeckej evan

jelickej cirkvi augsburského vyznania v 
Slovenskej republike je synoda.

Synodu svoláva na základe uzavretia 
generálneho konventu generálne presbyté
rium, a to so svolením vlády, ‘ktorá sa 
môže dať na synode zastúpiť.
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Údovia synody sú:
a) z úradu a 
b) volení.
Volení údovia sú riadni a náhradní.
a) Údmi synody z úradu sú:

biskup, generálny dozorca, generál
ny právny zástupca, údovia generál
neho presbytéria, úradujúci predse
da Spolku Gustáva Adolfa, predise- 
da celocirkevného kňazského spol
ku a predseda celocirkevného uči
teľského spolku.

b) Volení údovia synody sú:
Vyslanci seniorátov, a to na kaž
dých započatých 5000 duší dvaja, 
polovica z duchovných a polovica 
zo svetských údov cirkvi, zástupca 
evanjelických stredných škôl a dva
ja zástupcovia evanjelických ľudo
vých škôl. •

Senioráty ä školy volia súčasne s riad
nymi aj náhradných údov, a to v takom 
istom počte ako riadnych. Náhradného úda 
synody povolá predsedníctvo synody, ked 
patričný riadny vyslanec prestane byť 
údom synody, alebo ked sa nemôže zúčast
niť na jej zasadnutiach.

Voľba údov synody môže sa napadnúť 
u generálneho súdu (Landeskirchenge
richt); proti jeho rozsudkom niet odvola
nia. O napadnuteľnosti voľby platia v ostat
nom ustanovenia § 7. Úd, ktorého mandát 
bal napadnutý žalobou, ostáva údom syno
dy dovtedy, kým generálny súd jeho man
dát nezruší.

Mandát údov synody trvá 6 rokov.
Zasadhutia synody sú verejné.
Synodu otvára generálne predsedníc

tvo. Synoda valí zo svojich údov z úradu 
výbor na preskúmanie poverovacích listín 
údov synody. Volí jedného duchovného a 
jedného svetského predsedu^ ich námest
níkov, určí počet úradníkov na čas trvania 
synodý a vyvolí ich tajným hlasovaním. 
Utvorí výbory na prerokovanie predmetov 
a ustáli poriadok rokovania.

Bližšie smernice o svolani a otvorení 
synody a o voľbách s tým spojených, o po
riadku rokovania a utvorení výborov ob
sahuje osobitný štatút.

Keď synoda dokončí svoje práce, vy
hlási svoje rokovania za ukončené, čím 
predsedníctva synodu zakončí.

Cirkevnú ústavu (CÚ), na ktorej sa sy
noda usnesie, predloží predsedníctvo syno
dy vláde Slovenskej republiky na schvále
nie.

Trovy synody zaokryje generálna cir
kev osobitným cirkevným príspevkom, kto
rý rozvrhne na všetky cirkevné sbory po
dľa duši (§ 48 bod 11).

VL Cirkevné súdnictvo.
§ 65.

Cirkevné súdnictvo vzťahuje sa na cir
kevné

a) prečiny,' 
b) priestupky, 
c) sporné veci cirkevnej správy, 
d} ponosy vo volebnom pokračovaní 

(§ 7 ods. 7 a § 64 bod b ods. 3).
Tresty na cirkevné prečiny sú: 
a) pokarhanie na základe rozsudku, 
b) peňažitá pokuta, 
c) strata úradu, 
d) strata úradu s dočasnou alebo úpl

nou stratou aktívneho a pasívneho 
volebného práva a práva na aký
koľvek cirkevný úrad alebo cirkev
nú hodnosť.

Priestupky, menšie zanedbania povin
nosti budú sa stíhať napomenutím, písom
nou' výstrahou alebo uložením peňažitej 
pokuty.

Nemecká evanjelická cirkev augsbur
ského vyznania v Slovenskej republike vy
konáva svoju sudcovskú moc cirkevnými 
súdmi. Takéto sú:

a) seniorálne súdy, 
b) generálne súdy. 
Cirkevné súdy sú neodvislé a vynášajú 

rozsudky a rozhodnutia v mene Nemeckej 
evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 
v Slovenskej republike podľa cirkevných 
zákonov a štatútov.

Sú príslušné rozhodovať vo všetkých 
cirkevných trestných a disciplinárnych ve
ciach, v sparných veciach cirkevnej správy 
a v cirkevných volebných sporoch.

Celé cirkevné súdnictvo a naň sa vzfa- 
hujúce pokračovanie upraví osobitný šta
tút generálnej cirkvi.

VII. Cirkevný majetok a cirkevné 
hospodárenie.

§ 66.
Cirkevný majetok delí sa na 
a) majetok cirkevných sborov, 
b) majetok seniorátov, 
c) majetok generálnej cirkvi.
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§ 67.
Majetok spravujú príslušné cirkevné te

lesá podľa predpisov, ktoré ustáli štatút 
generálnej cirkvi.

§ 68.
Majetok cirkevných telies, majetok 

ústavov a ustanovizní smie sa scudzíť ale
bo zaťažiť len s povolením generálneho 
presbytéria (§ 52 bod 7).

§ 69.
Stav cirkevného majetku treba udržať. 

Kmeňový majetok nesmie sa použiť na kry
tie bežných výdavkov.

§ 70.
Majetok cirkevných základín, cirkev

ných ústavov a ustanovizní 'treba spravo
vať oddelene od ostatného majetku. Ich vý
nos môže sa použiť len na ciele, na ktoré 
sa venovaly.

§ 71.
Príjem cirkvi pozostáva z
1. výnosov cirkevného majetku,
2. štátneho príspevku (dotácia, § 4 

ods. 4),
3. cirkevnej dane, príspevkov a prirá

žok,
4. výnosov cirkevných ofier,
5. výnosov cirkevných a inýeh sbierok 

(§ 4 ods. 6),
6. mimoriadnych venovaní žijúcich 

osôb,
7. testamentámych venovaní (poru- 

čenstiev a legátov), -
8. venovaní domácich á zahraničných 

osôb a korporácií.

' § 72.
Výnosy cirkevného majetku sú k dispo

zícii príslušnému cirkevnému telesu.

§ 73.
Štátna dotácia na cirkevnú správu (§ 4 

ods. 4) plynie do pokladnice generálnej 
cirkvi a odtiaľ sa podlá potreby odvádza 
ďalej.

§ 74/
Každý plnoletý člen cirkevného sboru 

je povinný platiť cirkevnú daň, cirkevné 

príspevky a prirážky ako svojmu sboru, 
tak aj seniorátu, generálnej cirkvi a ich 
ustanovizniam. Na platenie cirkevnej dane, 
príspevkov a prirážok môžu sa zaviazať aj 
takí údovia cirkevného sboru, čo sú síce 
nie plnoletí, ale majú z vlastného majetku 
príjem alebo samostatný zárobok. Dane, 
príspevky a prirážky pre matkocirkevné 
a dcéracírkevné sbory vyrubujú a vybera
jú si samy podlá zásad a ustanovení pa
tričného štatútu.

Cirkevná daň je osobná a majetková 
(dôchodková a zárobková). Príspevkový 
kľúč majetkovej a osobnej dane určuje cir- 
kevno-sborový konvent so schválením se- 
niorálneho presbytéria. Pri odvolaniach 
proti výmeru cirkevno-sborovej dane, prí
spevkov a prirážok rozhoduje seniorálne 
presbytérium s konečnou platnosťou (§ 18 
bod 5 a § 37 bod 3).

Každý cirkevný sbor má prispievať na 
potreby seniorátu a generálnej cirkvi. Vý
šku príspevku pre každý jednotlivý sbor 
určí generálny konvent podľa duší vždy na 
5 rokov (§ 48 bod 11).

§ 75.
O použití výnosov celocirkevných ofier 

rozhoduje generálny konvent (§ 48 bod 12).
V nedeľné dni, na ktoré je nariadená 

celocirkevná ofera, cirkevný sbor nemôže 
nariadiť inú oferu.

§76.
O použití výnosu cirkevných sbierok 

rozhoduje to cirkevné teleso, ktoré sbier
ku nariadilo.

§ 77.
Mimoriadne venovania žijúcich a poru- 

čenstvá plynú tomu cirkevnému telesu, 
ústavu, fondu a Ustanovizni, ktorému sa 
určily.

§ 78.
Každé cirkevné teleso sostaví každo

ročne rozpočet, z ktorého sú jasné jedno
tlivé príjmy a výdavky, ktoré sa dajú pred
vídať.

Záverečné účty za predošlý rok treba 
sostaviť podľa podrobnej úpravy, ktorú ge
nerálna cirkev vydá štatútom (§ 48 bod 3).

Hospodárenie a ročné záverečné účty 
cirkevných sborov podliehajú preskúmaniu 
a schváleniu seniorálneho presbytéria, se
niorálne účty skúma a schvaľuje generálne 
presbytérium (§ 37 bod 3 a § 52 bod1 6).
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§ 79.
Farári, učitelia, kantor!, úradníci a za

mestnanci uplatňujú svoje nároky na cir
kevný plat u toho cirkevného telesa, u 
ktorého sú zamestnaní.

Generálna cirkev zriadi fond, ktorý je 
určený na vyrovnanie sociálnych rozdielov 
cirkevných úradníkov. Podrobnejšie zása
dy tohto fondu určí generálny konvent. 
Tento fond má sa dotovať z príjmov podľa 
§ 71, a spravovať generálnym presbyté
riom.

§ 80.
Nemecká evanjelická cirkev dostane zo 

štátneho príspevku, ktorý doteraz dostá
vala Evanjelická cirkev augsburského vy
znania na Slovensku, podiel, ktorý jej v 
smysle dohody s doterajšou Evanjelickou 
cirkvou, augsburského vyznania podľa po
čtu duší a podľa počtu cirkevných sborov 
pripadá (§ 4 ods. 4).

§ 81.
Nemecká evanjelická cirkev prevezme 

v smysle dohody s doterajšou Evanjelickou 
cirkvou augsburského vyznania na Sloven
sku, ako sa to stanovuje v cirkevnom zá
kone zo dňa 14. júna 1939 (vyhláška Mi
nisterstva školstva a národnej osvety č. 
69/1940 SI. z.), farárske, kaplánske a uči
teľské stanice s ich držiteľmi a štátna 
správa bude naň pripadajúce kongruové 
požitky, doplnky platové a odpočivné po
žitky vyplácať doterajším spôsobom.

Vm. Cirkevné školstvo a výchova.
§ 82.

Nakoľko generálna cirkev v rámci 
možností, daných platnými štátnymi zákon
mi, doteraz udržiavala a v budúcnosti chce 
udržiavať a zriaďovať nábožensko-kultúr- 
ne učilištia, školy, kultúrne ústavy, koná 
to autonomné pod štátnym dozorom (§ 4 
ods. 3). Opravu dá osobitný štatút gene
rálnej cirkvi.

IX, Prechodné ustanovenia.
§ 83.

Kedže sa Nemecká evanjelická cirkev 
rozlukovým zákonom zo sväzku Evanjelic
kej cirkvi augsburského vyznania na Slo
vensku vylúčila, prestala aj platnosť jej 
ústavy pre Nemeckú evanjelickú cirkev, 
okrem podrobností, 'ktoré sú v tejto ústave 
vyhradené osobitným štatútom generálnej 

cirkvi a k nim patriacim vykonávajúcim 
nariadeniam. V tomto prípade platia ana
logicky doterajšie príslušné ustanovenia 
Evanjelickej generálnej cirkvi augsburské
ho vyznania na Slovensku.

X. Záverečné ustanovenia.

§ 84.
Na tejto ústave usniesla sa synoda Ne

meckej evanjelickej cirkvi na zasadnutiach 
v Kežmarku dňa 27. júna 1939 a 6. novem
bra 1940. Platnosť a účinnosť nadobudne, 
keď ju schváli vláda Slovenskej republiky.

V Kežmarku, dňa 6. novembra 1940.
Dr. Albert Forberger v. r., 

svetský predseda synody.

Johannes Scherer v. r., 
duchovný predseda synody. 

Dr. Erwin Jantner v. t., 
Valentín Hajtsch v. r., 

Ludwig Wittgruber v. r., 
Georg Wagner v. r;, 
podpredsedovia synody.

Adalbert Meltzer v. r., 
Desider Alexy v. r., Viktor Progner v. r., 

Franz Prechtl v. r., 
zapisovatelia synody.

175.
VyhláškuMinisterstva národnej obrany zo dňa 24. augusta 1942,

ktorou sa doplňuje vyhláška o sídlach a 
vzájomnom vzťahu vojenských doplňova
cích úradov a doplňovacích úradov verej

nej správy vnútornej č. 5/1941 SI. z.

Ministerstvo národnej obrany v dohode 
s Ministerstvom vnútra podľa § 58. ods. 1 
zákona č. 20/1940 SI. z. a podľa § 6 ods. 1 
branných predpisov (vl. nár. č. 141/1927 
Sb. z. a n.) oznamuje, že Okresný úrad vo 
Vyšnom Svidníku, 'zriadený dňom 1. júla 
1942 zákonom č. 107/1942 Si. z., prislúcha 
do obvodu Doplňovacieho okresného veli
teľstva Prešov a má číslo 80 pre „Branné 
číslo".

Čatloš v. r.
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176.
Nariadenie z s mocou zákonazo dňa 2. septembra 1942

o určení a o usmernení činnosti 
Bryndziarskeho syndikátu.

Vláda Slovenskej republiky podlá § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
í1) Bryndzíareky syndikát, (zriadený 

vládnym nariadením č. 160/1935 Sb. z. a 
n. a vládnym nariadením č. 126/1937 Sb. z. 
a n. (v ďalšom texte „Syndikát”), vykoná
va počas účinnosti tohto nariadenia čin
nosť, ktorá priamo alebo nepriamo súvisí 
so zásobovaním ovčím mliekom a výrob
kami z neho, ako aj s úpravou cien, v sme
re a rozsahu, ktorý určí Najvyšší úrad pre 
zásobovanie.

p) Dozor nad1 činnosťou Syndikátu vy
konáva Najvyšší úrad pre zásobovanie svo
jím zástupcom.

P) Členov Syndikátu a ich náhradníkov 
menuje a odvoláva predseda Najvyššieho 
úradu pre zásobovanie, ktorý urči aj ich 
odmeny. Ďalšieho člena a jeho náhradníka 
vysiela minister hospodárstva.

P) Rokovací poriadok Syndikátu schva- 
ľuje predseda Najvyššieho úradu pre záso
bovanie.

p) Výdavky, spojené s činnosťou Syn
dikátu, uhradia výrobcovia hrudkového 
syra a výrobcovia bryndze príspevkami, 
výšku ktorých určí predseda Najvyššieho 
úradu pre zásobovanie.

§ 2.
Pôsobnosť Ministerstva hospodárstva 

podlá vládneho nariadenia č. 160'1935 Sb. 
z. a n. a vládneho nariadenia č. 126/1937 
Sb. z. a n. sa počas platnosti tohto naria
denia zastavuje.

§ 3.
P) Zrušuje sa vyhláška č. 211/1942 

Úr. nov.
p) Rozhodnutia a opatrenia, učinené 

podlá vyhlášky uvedenej v ods. 1, zostá
vajú v platnosti.

§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda Naj
vyššieho úradu pre zásobovanie a minister 
hospodárstva.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Karvaš v. r.

Tlač: Kníhtlačiareň kndrcja v Bratislave, Ulica Rodobrany č. '12.
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ky lúpané. — 178, Nariadenie g mocou zákona o povinnom sbieraní žliaz s vnú.oír.'u 
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177.
Vyhláška ministra financiízo dňa 1. septembra 1942

o dočasnom zrušení cla na lieskové 
oriešky lúpané.

ľ) Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 258/1941 
SI. z. po dohode s Ministerstvom hospodár
stva zrušujem clo na lieskové oriešky lú
pané — ex sadz. č. 36 — do množstva 
600.000 kg a na čas do 31. decembra 1942 
ako potrebnej suroviny na výrobu umelých 
jedlých tukov na osvedčenie Obchodnej a 
priemyselnej komory v Bratislave, že ide 
o ich upotrebenie výlučne na výrobu oleja 
pre umelé jedlé tuky pre tuzemskú spo
trebu.

(3) Dovoz v ods. 1 uvedeného množstva 
tovaru tamtiež uvedeného musí sa usku
točni t cez colný úrad Bratislava, ktorý zá
roveň poverujem kontrolou dovezeného 
množstva.

(3) Vyhláška nadobúda účinnosť dňom 
vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

178.
Nariadenie 

s mocou zákona zo dňa 2. septembra 1942 
o povinnom sbieraní žliaz s vnútornou 

sekreciou zo zabíjaných zvierat.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ I-
Živnostníci, ako aj zabíjaním zvierat 

sa zaoberajúce družstvá, sú povinné zo 
zvierat zabíjaných na verejných bitúnkoch 
vyberať žľazy s vnútornou sekreciou (v 
ďalšom texte „žľazy") a tieto odovzdať 
do sberných nádob na to určených.

§ 2.

Ministerstvo hospodárstva vyhláškou 
v Úradných novinách určí, na ktoré bitún
ky, na ktoré druhy zvierat a na ktoré žľa
zy sa ustanovenia § 1 vzťahujú.

§ 3.

(*)  Odberom a spracovaním žliaz, počí
tajúc do toho aj prípadný vývoz do cudzi
ny, môže Ministerstvo hospodárstva po
veriť za určitých podmienok vhodnú oso
bu alebo obchodnú spoločnosť.

(3) Osoba, poťažne spoločnosť povere
ná podľa ods, 1 je výhradne oprávnená 
a, povinná odoberať žľazy a je povinná 
znášať výlohy odberom vzniklé.

(3) Ceny za odovzdané žľazy určí Naj
vyšší úrad pre zásobovanie po dohode 
s Ministerstvom hospodárstva.

§ 4.
Majitelia bitúnkov, určených podľa § 

2, sú povinní umožniť sbieranie žliaz a svo
jimi orgánmi dozerať na ich odborné a 
včasné vyberanie a odovzdanie.

§ 5.
Nezachovanie ustanovení tohto naria

denia tresce okresný (štátny policajný) 

Cena Ks 1 60.
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úrad ako priestupok peňažným trestom od 
10.— do 500.— Ks, ktorý-v prípade nevy- 
možitefnosti sa má premeniť na trest za
tvorenia od 12 hodín do 10 dní.

§ 6.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho
spodárstva.

Dr. Tiso v. r. 
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Medrický v r
Čatloš v. r. Stano v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Fritz v. r.
Sivák v. r. Dr. Karvaš v. r.

179.
Vládne nariadenie zo dňa 2. septembra 1942 

o diplomatickej rovnošate zamestnancov
Ministerstva zahraničných vecí.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 22 
a § 146 zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. na- 
riaduje:

Všeobecné ustanovenia.

§ 1.
Zamestnanci Ministerstva zahraničných 

veci služobnej triedy I. b) a zamestnanci 
služobnej triedy I. b) pridelení od iných 
rezortov k výkonu služby na Ministerstvo 
zahraničných vecí, majú nárok na diplo
matickú rovnošatu, ktorú sú povinní nosiť 
v službe v prípadoch určených Minister
stvom zahraničných vecí.

§ 2.
(') Súčiastkami diplomatickej rovnoša

ty sú: čiapka, kabát, nohavice, letný plášť, 
zimný plášť, poltopánky, opasok, pobočná 
zbraň a kožené rukavice.

(-) K diplomatickej rovnošate sa nosí: 
a) biela mäkká košela s dvojitým go

lierom a pri slávnostných príležitostiach s 
tvrdým dvojitým golierom, 

b) čierna kravata.

§ 3.

í1) Zamestnanci uvedení v § 1 obdržia 
po prvom roku služby diplomatickú rovno- 1 
šatu in natura (ad personám). Užívací čas 
pre rovnošatu je šesť rokov, po ktorom má 
zamestnanec nárok na novú rovnošatu.

(2) Výnimku zpod ustanovenia ods. 1 
v mimoriadných prípadoch môže povolil 
Ministerstvo zahraničných vecí.

§ 4.
(') Spôsob nosenia diplomatickej rov

nošaty upraví Ministerstvo zahraničných 
vecí.

(2) Na diplomatickej rovnošate môžu 
sa nosiť rady, vyznamenania a iné zásluž
né odznaky, tak domáce ako aj cudzie, v 
prípadoch určených Ministerstvom zahra
ničných vecí.

Popis diplomatickej rovnošaty.

§ 5.
Čiapka.

(‘) Čiapka je z čiernej látky (česanej 
priadze) tvaru okrúhleho, dopredu zdvih
nutá a plochá. Štítok čiapky je z tej istej 
látky ako čiapka; smeruje dolu vpred. V pro
striedku v najširšom mieste je 5 cm široký. 
Zaokrúhlený kraj štítku je ozdobený zla
tom vyšívaným pruhom o šírke 8 mm. Nad 
štítkom je voľne napnutá dvojitá pletená, 
zlatá šnúra o priemere 4 mm, pripevnená 
po stranách na dvoch pozlátených gombí
koch o priemere 15 mm s vypuklým štát
nym znakom. Svislé spodná časť čiapky je 
vystúžená, 4.5 cm vysoká, spojená so šir
šou strechou čiapky kónickým nadstavcom, 
ktorý je v predu 7 cm, na bokoch a vzadu 
4.5 cm širokým. Na prednej kónickej a 
svislej čiastke čiapky je pripevnený, zla
tom vyšívaný vpravo hľadiaci slovenský 
orol s krídlami napolo rozpätými, ktorý 
drží v pazúroch sväzok Svätoplukových 
prútov. Orol je 5 cm vysoký, 5 cm široký 
a na prsiach má vyšitý štátny znak v pô
vodných predpísaných farbách. Štálny 
znak je 17 mm vysoký a 18 mm široký.

(2) Medzi svislou časťou a kónickým 
nadstavcom a medzi strechou čiapky a 
kónickým nadstavcom je všitá úzka pas- 
pulka farby zlatej. Podšívka čiapky je 
čiernej alebo tmavej farby.

§ 6.
Kabát.

Kabát je z jemnej čiernej látky (česa
nej priadze), dvojradového priliehavého 
strihu, otvorený, na 4 páry gombíkov. 
Gombíky spodného páru sú najtesnejšie 
vedľa seba, gombíky ostatných párov roz- 
stupujú sa úmerne tak, že horný pár je ve
dľa výložiek. Horný pár gombíkov sa neza



Slovenský zákonník č. 179, 769

pína. Kabát je strihaný šikmo tak, aby bo
lo možno umiestiť gombíky v radoch, roz- 
stupujúcich sa smerom k prsiam. Gombíky 
sú kovové, zlatej farby a ozdobené vypu
klým štátnym znakom. Priemer gombíkov 
je 22 mm. Na koncoch rukávov je pô jed
nom páru gombíkov toho istého 'druhu, 
avšak o priemere 15 mm. Na oboch ruká
voch, asi v polovici medzi zápästím a lak
ťom, sú umiestené distinkcie. Na oboch 
stranách goliera kabáta sú čierne výložky, 
na ktorých sú zlatom vyšívané vavrínové 
venčeky; v ich prostriedku je zlatom vyši
tý sväzok Svätoplukových prútov. Kabát 
má dve vrecká s chlopňami.

§ 7.

Nohavice.

Nohavice sú z tej istej látky ako kabát 
a majú rovnošatový strih. Skladajú sa z 
dvoch predných a dvoch zadných dielov a 
v páse sú podšité. V hornej časti obidvoch 
predných dielov sú všité postranné vrecká 
a na pravej prednej strane v páse je všité 
malé vrecko pre hodinky. Nohavice nemajú 
byf široké, dolu sú bez manžiet a e vnútra 
majú ochrannú pásku po celom obvode.

§ 8.

Letný plášt.

Letný plášť je z čiernej látky, dvojra- 
dový, vojenského strihu, otvorený, so štyr
mi pármi gombíkov. Na chrbte má oboj
stranný záhyb a vo výške pásu je dvojdiel
na spona (dragún), ktorej vonkajšie konce 
sú všité do pozdlžných švov. Oba diely 
spony sú preložené cez seba a sú na nich 
tri gombíky. Gombíky sú kovové, zlatej 
farby o priemere 22 mm s vypuklým štát
nym znakom. Na rukávoch sú distinkcie na 
len istý spôsob, ako na kabáte. Na oboch 
stranách goliera sú čierne výložky, na kto
rých sú zlatom vyšívané vavrínové venče
ky; v ich prostriedku je zlatom vyšitý svä
zok Svätoplukových prútov. Po stranách 
nlášťa sú všité vrecká s chlopňami. Plášť 
je čiastočne podšitý čiernou podšívkou.

§ 9.

Zimný plášf.

Strih zimného plášťa je ten istý ako u 
letného plášťa, ale líši sa látkou, ktorá je 
súkenná, farby čiernej; je celý podšitý čier
nou podšívkou. Golier plášťa je z čierneho 
zamatu.

§ 10.

Poltopánky.

Poltopánky sú čierne, šnurovacie úplne 
hladké bez ozdôb. Na ulicu majú byť z te
ľacieho boxu, na večer a pri slávnostných 
príležitostiach — lakové.

§ H.

Opasok.

Opasok je na vnútornej strane kožený, 
na vonkajšej je zlatom vyšívaný a na okra
ji sú čieme pásy. Na koncoch sú kovové 
spony, zlatej farby a jedna z nich je ozdo
bená vypuklým štátnym znakom, okolo kto
rého je vavrínový veniec.

§ 12.

Pobočná zbraň.

Pobočná zbraň je dýka so striebornou 
rukoväťou, s vypuklým štátnym znakom. 
Pošva a časť rukoväti sú obtiahnutá čier
nou kožou. Na rukoväti dýky je pripevne
ný zlatý strapec. Dýka sa nosí na reme
ňoch, ktoré na vonkajšej strane sú vyšité 
zlatom a na okraji majú čierny pruh. K 
dýke patrí kožený pás, na ktorý sa pripev
ňuje.

§ 13.

Rukavice.

Rukavice sú z tmavosivej jelenice, šité 
strojom (bez štepenia) a pri slávnostných 
príležitostiach a večer biele z jelenej kože 
alebo glacé.

§ 14.

Kravata.

Kravata je dlhá, uviazaná na uzlík, z 
čierneho, hladkého hodvábu, bez vzorky a 
vzorkovanej štruktúry.

§ 15.

Dištinkčné označenie.

(') Služobná hodnosť označuje sa na 
rovnošate zlatom vyšitými dvojkrížikmi, 
umiestenými na rukávoch kabáta a plášťa 
povyše zápästia. Hodnosti rozlišujú sa po
dobou a počtom dvojkrížkov. Služobné hod
nosti po legačného tajomníka L tr. ozna
čujú sa zlatými dvojkrížikmi, vyšitými len 
v obrysoch. Hodnosti od legačného radcu 
a vyššie označujú sa zlatými dvojkrížikmi, 
vyšitými naplno.
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(:) Označenie hodnosti je toto: 
legačný atašé: zlatý dvojkrížik v obry

se,
legačný tajomník II. tr. dva zlaté dvoj- 

krížky v obryse,
legačný tajomník I. tr. tri zlaté dvoj- 

krížky v obryse, vedia seba,
legačný radca II. tr. zlatý dvojkrížik 

naplno,
legačný radca I. tr. dva zlaté dvojkríž- 

ky naplno,
vyslanec tri zlaté dvojkrížiky naplno, 

vedia seba.
(’) Minister zahraničných vecí má na 

lavom rukáve vyšitý lipový veniec a v ňom 
štátny znak. Celá distinkcie je vyšitá zla
tom a štátny znak nie je v pôvodných far
bách. Okrem toho má minister zahraničných 
vecí na štítku čiapky namiesto zlatého pru
hu, zlatom vyšitý ornament z lipových li
stov v šírke 16 mm.

.§ 16.

Toto nariadenie nadobúda účinnost 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister za
hraničných vecí.

Dr Tuka v. r.

180.
Vládne nariadenie zo dňa 18, júla 1942, 

ktorým sa doplňuje vládne nariadenie o 
úradníckych kategóriách a úradných titu
loch a vládne nariadenie o osobitných 
pcdmíenkach pre ustanovenie úradníckym 
čakatelcm alebo úradníkom a pre povýše
nie úradníka v jednotlivých úradníclrych 

kategóriách a služobných oboroch.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 
ods. 3, § 5 ods. 2, § 7 ods. 1, § 9 ods. 1, 
§ 17 ods. 3, § 21 ods. 1 zákona č. 103/1926 
Sb. z, a n., § 61 zákona č. 112/1942 SI. z.

a článku VIL zákona č. 113/1942 SI. z. na
riaďuje:

Článok I.

C) V § 7 ods. 1 vládneho nariadenia č. 
103/1927 Sb. z. a n. za ustanoveniami, uve
denými pod pism. c), vkladajú sa ďalšie 
ustanovenia tohto znenia:

cc) úradníkom služobnej triedy I. b) so 
spôsobilosfou na sudcovský úrad, zarade
ným do stupníc funkčného služného, syste- 
mizovaných výlučne pre službu na Mini
sterstve pravosúdia, a to:

v I. stupnici funkčného služného úradný 
titul „odborový prednosta“,

v II. stupnici funkčného služného úrad
ný titul „ministerský radca I. triedy",

v III. stupnici funkčného služného úrad
ný titul „ministerský radca II. triedy",

v IV. stupnici funkčného služného úrad
ný titul „hlavný odborový radca",

v V. stupnici funkčného služného úrad
ný titul „odborový radca“,

v VI. stupnici funkčného služného úrad
ný titul „hlavný ministerský komisár",

v VII. stupnici funkčného služného 
úradný titul „ministerský komisár".

(=) Konceptným pragmatikálnym za
mestnancom Ministerstva pravosúdia, kto
rí by .po preradení na služobné miesta po
dľa čl. VIL a IX. zákona č. 113/1942 SL z. 
mali nižší úradný titul než pred ich prera
dením, prislúcha po preradení — ak ide 
o administratívnych úradníkov — doteraj
ší úradný titul a ak ide o sudcu aleto kon
ceptného pragmatikálneho úradníka úra
du verejnej obžaloby administratívny úrad
ný titul, ktorý v porovnaní podľa § 152 
zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. zodpovedal 
pred ich preradením doterajšiemu úradné
mu sudcovskému alebo štátnozastupitef- 
skému titulu.

Článok II.

Príloha vládneho nariadenia č. 103/1927 
Sb. z. a n. sa doplňuje takto:
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V odbore 
Štátnej 
správy 
(rezortu)

v 
služob
nej 

triede

sa zriaďuje । 
kategória 
úradníkov 
služby

pre služobný | 
odbor í

(úrad, ústav) :

o predpisuje ! 
sa pre ustano*  1 
vcnic na slu- । 
žobné miesto I 
zásadne ako 1
predbežné ľ 
vzdelanie |

Titulový । 
prídomok i 

podlá § 10, ।
prípadne 1 

osobitný titul 
podľa § 7 
ods. 1 e)

Do 
kategórie 

sa 
prevádzajú 
podľa § 3 
úradníci

1 2 3 4 i 5 i
6 7

Ministerstvo 
pravosúdia

n. « ■ 1
vyššej 
pomocnej 
správnej

Ministerstvo 
pravosúdia

úplné 
stredoškolské 
vzdelanie

ak tu Írsky |

pozemno- 
knižnej

súdy úplné 
stredoškolské 
vzdelanie

pozemno- 
knižný

IV. 1
। kancelárskej ústavy vyššie 

predbežné 
vzdelanie, 
než podáva 
obecná škola

kancelársky

' nižšia! pomocná 

ľ'“‘
ústavy vyššie 

predbežné 
vzdelanie, 

i než podáva
obecná škola

pomocnej 
technickej 
služby

Článok IIL
Príloha vládneho nariadenia č- 132/1931 Sb. z. a n, sa doplňuje takto:

V odbore štátnej 
správy (rezortu) | 

i

v 
služobnej 
triede

U.

h určujú. 'S.a osobitné podmienky pre:
; 1. ustanovenie: a) čakateľom¾ 2 .,. »“kom 

J || 2« povýšenie:

Ministerstvo 
pravosúdia

vyššej 
pomocnej 
správnej

la) absolvovanie strednej školy
b) úspešný výkon skúšky zo Štátneho účtovníc*  

>tva alebo výkon skúšky aktuárskej

pozemno- 1
knižnej 1

la) absolvovanie Strednej školy
b) úspešný výkon prvej kancelárskej skúšky 

a skúšky pozemnoknižnej

IV. nižšej 
pomocnej 
technickej

la) vyššie predbežné vzdelanie, než podáva obec*  
ná škola, ďalej skutočná trojročná služba vo 
vlastnosti podúradníka pre odborné služby 
v I. plat, stupnici v trestniciach alebo väzni*  
ciach a najmenej 6 mesiacov kancelárskej 
administratívnej služby v trestniciach alebo 
väzniciach.

Článok IV.
Toto nariadenie platí od 1. júla 1942; vykoná ho minister pravosúdia.

Dr, Tuka v. r.
Dr, Fritz v. r.
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181.
Nariadeniepredsedu Najvyššieho úradu pre zásobovaniezo dna 10. septembra 1942

o povinností prispôsobiť niektoré spaľo
vacie (výbušné) motory na prevádzku ná

hradnými pohonnými hmotami.
Podľa § 4 ústavného zákona č. 100/ 

1942 SI. z. so súhlasom prezidenta Repu
bliky a predsedu vlády nariaďujem:

§ 1.
t1) Majitelia (prevodlzovatelia) spaľo

vacích motorov, uvedených v § 4, sú po
vinní držbu týchto motorov a skutočnosti, 
rozhodné pre opatrenia podľa § 3, hlásif 
Najvyššiemu úradu pre zásobovanie (v 
ďalšom texte NÜZ).

p) Lehotu na prihlásenie urči a po
drobnejšie ustanovenia pre prihlasovanie 
vydá predseda NÜZ vyhláškou v Úrad
ných novinách.

§ 2.
Predávať, kupovať a v tuzemsku 

vyrábať zariadenia na prevádzku spaľova
cích motorov náhradnými pohonnými 
hmotami (generátory, plynové vyvíjače a 
pod.) a ich náhradné súčiastky možno len 
so súhlasom a podľa smerníc NÜZ.

§ 3.
NÜZ môže majiteľom (prevodzovate- 

ľom) spaľovacích motorov uvedených v § 
4, a'k to verejný záujem vyžaduje, priká
zať, aby ich na vlastný náklad prispôso
bili na prevádzku náhradnými pohonnými 
hmotami.

§ 4.
Ustanovenia tohto nariadenia vzťahu

jú sa na spaľovacie motory:
a) nákladných motorových vozidiel,
b) ťažných a iných špeciálnych moto

rových vozidiel,
c) autobusov,
d) osobných motorových vozidiel,
e) koľajových hnacích vozidiel,
f) lodí a iných plavidiel, ako aj plaveb

ných zariadení a
g) na spaľovacie motory stabilné i pre

nosné.

§ 5.
(’) Náhradnými pohonnými hmotami 

podľa tohto nariadenia sú:
a) drevo a z neho vyrobené pevné po

honné hmoty, najmä drevené uhlie, brike
ty z dreveného uhlia a z pilín,

b) uhlie a z neho vyrobené pevné po
honné hmoty, najmä koks a brikety,

c) acetylénový plyn,
d) svietiplyn, metán, propán, bután a 

podobné plyny, taktiež plyny skvapal
nené.

(2 ) Smernice pre akosť, vhodnosť a roz- 
/deľovanie náhradných pohonných hmôt 
vydá predseda NÜZ vyhláškou v Úrad
ných novinách.

§ 6.
Používať spaľovacie motory (§ 4), pri

spôsobené na prevádzku náhradnými po
honnými hmotami, a to aj spaľovacie mo
tory prispôsobené pred účinnosťou tohto 
nariadenia, možno len na osobitné povo
lenie NÜZ.

§ 7.
í1) Každé motorové vozidlo prispôso

bené na prevádzku náhradnými pohonný
mi hmotami, treba podrobiť úradnej tech
nickej prehliadke a skúške podľa zákona 
č. 81/1935 Sb. z. a n. a predpisov podľa 
neho vydaných.

(’) Stabilné a prenosné spaľovacie mo
tory [§ 4. pism. g)], prispôsobené na pre
vádzku náhradnými pohonnými hmotami, 
treba podrobiť úradnej technickej pre
hliadke a skúške, ktorú vykonajú úradné 
orgány príslušné podľa platných zákon
ných predpisov pre technickú prehliadku 
|a ‚skúšku motorových vozidiel. Úradné 
trovy, spojené s technickou prehliadkou 
a skúškou, znáša majiteľ (prevodzovateľ) 
spaľovacieho motoru.

(’) Ustanovenia ods. 1 a 2 vzťahujú 
sa aj na motorové vozidlá, ako aj na sta
bilné a prenosné spaľovacie motory, pri
spôsobené na prevádzku náhradnými po
honnými hmotami pred účinnosťou tohto 
nariadenia.

§ 8.
(*)  Viesť a obsluhovať cestné a ko

ľajové motorové vozidlá prispôsobené na 
prevádzku náhradnými pohonnými hmo
tami, môžu po 1. januári 1943 len vodiči, 
ktorí absolvovali aj úradne uznaný výcvi
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kový kurz o obsluhe a vedení prispôsobe
ných motorových vozidiel, s úspechom 
složili skúšku a majú o tom úradné po
tvrdenie.

(a) Obsluhoval stabilné a prenosné 
spaľovacie motory, prispôsobené na pre
vádzku náhradnými pohonnými hmotami, 
môžu po 1. januári 1943 len osoby, ktoré 
absolvovaly úradne uznaný výcvikový 
kurz o obsluhe spaľovacích motorov pri
spôsobených na prevádzku náhradnými 
pohonnými hmotami, s úspechom složily 
úradnú skúšku a majú o tom úradné po
tvrdenie.

§ 9.
(') Porušenie ustanovení §§ 1 a 2, prí

kazov vydaných podľa § 3, §§ 6 a 8 sa po
tresce podľa § 1 zákona č. 51/1942 SI. z.

(a) V prípade neuposlúchnutia príkazu 
podľa § 3 možno tiež zastaviť s okamži
tým účinkom prídel tekutých pohonných 
hmôt.

§ 10.
Ustanovenia tohto nariadenia sa ne

vzťahujú na spaľovacie motory a motoro
vé vozidlá v držbe vojenskej správy, dalej 
na motorové vozidlá diplomatických sbo
rov cudzích štátov, žandárstva, policie, 
hasičských sbrov a na špeciálne motorové 
vozidlá záchranných sborov.

§ 11.
Predpisy, potrebné, na vykonanie toh

to nariadenia, vydá predseda NÚZ vy
hláškou v Úradných novinách.

§ 12.
Toto {nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia.
Dr. Karvaš y. r.

182.
Vládne nariadenie zo dňa 2. septembra 1942, 

ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o osobitných podmienkach pre usta
novenie úradníckym čakateľom alebo úradníkom a pre povýšenie úradníka v jed
notlivých úradníckych kategóriách a služobných oboroch.

Vládne nariadenie č. 132/1931 Sb. z. a n. sa mení a doplňuje takto:

Čl. I.
Ustanovenie § 1 ods. 6 sa zrušuje.

Príloha vládneho nariadenia č. 132/1931 Sb. z. a n. sa mení a doplňuje takto:
Čl. II.

V obore štát
nej správy 

(rezortu)
v služob. 

triede
v kategórii 
úradníkov 

služby

určujú sa osobitné podmienky pre: 
1. ustanovenie a) čakateľom

b) úradníkom
2. povýšenie

Ministerstvo 
národnej 
obrany

I. b) technickej 1b) administratívnotechnická skúška

II. vyššej pomoc
nej technickej

1b) úspešný výkon pomocnej admini- 
stratívnotechnickej ustanovovacej 
skúšky

vyššej pomoc
nej správnej

1b) úspešný výkon pomocnej admini
stratívnej ustanovovacej skúšky
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V obore štát
nej správy 

(rezortu)
v služob. 

triede
v kategórii 
úradníkov 

služby

určujú sa osobitné podmienky pre:
1. ustanovenie a) čakateľom

b) úradníkom
2. povýšenie

Ministerstvo 
národnej 
obrany

IV. kancelárskej 1b) vyššie predbežné vzdelanie ako 
podáva ľudová škola a teoreticko- 
praktická skúška spôsobilosti zo 
služby kancelárskej a manipulač
nej.

nižšej pomoc
nej technickej

1b) nižšia skúška spôsobilosti pomoc
nej technickej služby pre príslušné 
odvetvie služby

Čl. III.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ná

rodnej obrany.
Dr. Tuka v. r. 

Čatloš v. r.

Tlač: Kníhtlačiareň Andreja v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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183.
Nariadenie 

s mocou zákona zo dňa 2. septembra 1942
o zriadení Štátnej slovenskej vojenskej 

reálky.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ I-
(*)  Zriaďuje sa Štátna slovenská vojen

ská reálka (v ďalšom texte „reálka") so 
sídlom v Banskej Bystrici.

(a) Reálka je rovnocenná s reálnou 
vetvou strednej školy podľa vládneho na
riadenia č. 168/1939 SI. z.; je podriadená 
Ministerstvu národnej obrany.

§ 2.
Reálka má V. až VIII. triedu.

§ 3.
Okrem úloh určených pre reálnu vet

vu jednotnej strednej školy podľa vládne
ho nariadenia č. 168/1939 SI. z. reálka má 
osobitnú úlohu vychovávať dorast pre vo
jenské akadémie a dorast pre osobitné vo
jenské odbory, ďalej umožniť štúdium na
jmä synom padlých a synom vojenských 
invalidov, ako aj synom vojenských gá- 
žistov a poddôstojníkov z povolania.

§ 4.
(’) Študijné podmienky, učebný poria

dok, učebné osnovy ako aj ostatné s vy

učovaním súvisiace predpisy, najmä o do
zore, vydáva Ministerstvo národnej obra
ny po dohode s Ministerstvom školstva a 
národnej osvety.

(’) Na reálke možno používať len učeb
nice a učebné pomôcky, schválené Mini
sterstvom školstva a národnej osvety a 
platné služobné vojenské predpisy.

§ 5.
{*)  Na čele reálky stojí veliteľ — vyšší 

dôstojník zbraní, ktorý vykonáva funkciu 
riaditeľa školy, okrem pedagogicko-didak- 
tického vedenia, ktoré sa sverí aprobo- 
vanému profesorovi. Veliteľa školy urču
je a odvoláva minister národnej obrany.

(2) Profesorský sbor sa skladá z profe
sorov aprôbovaných pre stredné školy a 
z inštruktorov pre vojenský výcvik. Po
trebný počet stálych aprobovaných profe
sorov ustanoví minister národnej obrany 
po dohode s ministrom školstva a národnej 
osvety z profesorov stredných škôl — dô
stojníkov v zálohe, a to ich aktivovaním.

§ 6.
Pre platové pomery stálych profeso

rov reálky platia ustanovenia zákona č. 
103/1926 Sb. z. a n. a právne predpisy 
tieto ustanovenia vykonávajúce, pozme
ňujúce alebo doplňujúce, vzťahujúce sa na 
vojenských gážistov z povolania.

§ 7.
Výdavky na reálku uhradí vojenská 

správa;

Cena Ks 360.
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§ 8.
Ustanovenia vládneho nariadenia č. 

168/1939 SI. z. a na jeho vykonanie vyda
né predpisy, nakoľko neodporujú tomuto 
nariadeniu, platia obdobne.

§ 9.
Toto nariadenie, nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ná
rodnej obrany s ministrom školstva a ná
rodnej osvety.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Čatloš v. r. Stano v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr, Fritz v. r. 
Sivák v. r. Dr. Karvaš v. r.

184.
Zákon zo dňa 10. septembra 1942, 

ktorým sa mení zákon a ochrane 
nájomníkov.

Čl. I.
Ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 44/ 

1942 SI. z. budú znieť takto:
„Prenajímatelia bytov môžu vypovedať 

nájomnú smluvu, uzavretú pred 1. júlom 
1942, len so svolením okresného súdu, v 
obvode ktorého je byt. Svolenie k výpove
di možno dať len z dôležitých dôvodov."

Čl. II.
Ustanovenia § 11 zákona č. 44/1942 SI. 

z. budú znieť takto:
„(*)  Ustanovenia tohto zákona sa vzťa

hujú na byty, pozostávajúce okrem kuchy
ne a izby pre slúžku z jednej obytnej 
miestností a na byty menšie, ako aj na 
miestnosti, ktoré nie sú časťou bytu a ma
jú povahu malých prevodzovieň.

(:) Ustanovenia tohto zákona sa vzťa
hujú v obciach s viac než 10.000 obyvateľ
mi aj na byty, pozostávajúce okrem kuchy
ne a izby pre slúžku najviac z troch obyt
ných miestností, ako aj na najviac dve 

spolu súvisiace miestnosti, potrebné na vy
konávanie živnosti prípadne slobodného 
povolania (lekárov, zubných lekárov, ad
vokátov, inžinierov a pod.). Výnimkou je 
byt v dome, ktorý bol vystavený s podpo
rou štátu podľa zákonov o stavebnom ru
chu a stavebnom podnikaní, ak sa chce 
vlastnik domu trvale nasťahovať do také
hoto bytu.

(3) Ustanovenia to'hto zákona vzťahujú 
sa, nakoľko nie je inak ustanovené, i na 
jednotlivé časti bytu ia hocaké iné miest
nosti, ktoré sú predmetom nájomnej alebo 
podnájomnej smluvy, ak patria k bytu, 
označenému v ods. 1 alebo 2.

(4) Ochrana podľa ods. 1, 2 a 3 platí aj 
v prípadoch, ak prípadne už bola daná vý
poveď ku dňu 30. septembra 1942.

(°) Príslušníkmi rodiny podľa ustanove
ní tohto zákona sú: manžel, príbuzní v lí
nii priamej a súrodenci."

Čl. III.
Ustanovenia § 12 zákona č. 44/1942 SI. 

z. budú znieť takto:
„í1) Ustanovenia tohto zákona sa ne

vzťahujú na domy, ktoré sú vo vlastníctve 
osady, obce, župy, sociálne poisťovacieho 
ústavu alebo stavebného sdruženia, ktoré 
bolo uznané za obecne prospešné, na do
my vo vlastníctve alebo správe štátu, na 
domy, ktoré sú vo vlastníctve železníc ale
bo železničných fondov a na byty (prevo- 
dzovne), v ktorých nájomníkom je Žid (§ 1 
nariadenia č. 198/1941 SI. ž.).

(z) Ak ide o domy obce alebo župy, je 
výpoveď prípustná len na základe právo
platného usnesenia obecnej rady u obce — 
župného výboru u župy."

Čl. IV.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia a stráca účinnosť dňom 
31. decembra 1944; vykoná ho minister 
vnútra s ministrom financií a s ministrom 
pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Mederly v. r.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r. Dr. Pružinský v. r.

Dr. Fritz v. r.
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185.
Vládne nariadenie 

zo dňa 2. septembra 1942, 
ktorým sa určujú poplatky za ciachovanie 

mier, váh a iných meracích prístrojov.

Vláda Slovenskej republiky podlá § 18 
zák. čl. V/1907 nariaďuje:

§ 1.
f1) Poplatky za ciachovanie mier, váh a 

iných meracích prístrojov sa vyrubujú po
dľa prílohy tohto nariadenia.

(:) Poplatky za ciachovanie mier, váh 
a iných meracích prístrojov, ktoré nie sú 
uvedené v prílohe tohto nariadenia, činia 
400% základu poplatkov platných pred 
nadobudnutím účinnosti vládneho nariade
nia č. 629/1919 Sb. z. a n.

§ 2.
Poplatku za ciachovanie podlieha kaž

dý predmet, ktorý bol predložený na cia
chovanie alebo preciachovanie, bez ohľadu 
na to, či bol predmet po skúške uznaný za 
správny alebo nie.

§ 3.
Príslušenstvo poplatkov, uvedených v 

§ 1, tvorí:
1. 20% prirážka, ktorá sa vyráta 

z úhrnnej sumy poplatkov za ciachovanie 
na každom ciachovom lístku, pri čom na 
haliere sa neberie ohľad.'

2. Prirážka za ciachovanie mimo úradu 
na žiadosť strany (za vyslanie ciachové
ho úradníka), ktorá činí

a) v sídle úradu za každý započatý ce
stovný alebo pracovný deň 40 Ks,

b) mimo sídla úradu za každý započatý 
cestovný alebo pracovný deň 110 Ks.

Prirážka uvedená pod pism. b) sa po
číta odo dňa nastúpenia služobnej cesty až 
do jej skončenia. Ak bola prirážka pri jed
nej služobnej ceste predpísaná dvom alebo 
viacerým stránkam, počíta sa každej strán
ke za cestovné dni prirážka polovičná.

§ 4.
Za preskúšanie a overenie mier, váh a 

iných meracích prístrojov, ktoré nepodlie
hajú povinnému ciachovaniu, určí poplat
ky z prípadu na prípad Riaditeľstvo cia
chovej a puncovej služby.

§ 5. .
Všetky predpisy, ktoré tomuto nariade

niu odporujú, sa zrušujú. Zrušuje sa najmä 
vládne nariadenie č. 629/1919 Sb. z. a n. a 
vládne nariadenie č. 681/1920 Sb. z. a n.

§ 6.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 

1. októbra 1942; vykoná ho minister do
pravy a verejných prác.

Dr. Tuka v. r.
Stano v. r.

Príloha k vládnemu nariadeniu é. 185/1942 SI. z.

Predmet
Ciachový poplatok

Ks h

4a)

b)

c)

Kovové merítka precízne.............................................................
Okrem toho iza skúšku rozdelenia týchto merítok, a to za 
každých úplných alebo neúplných sto dielčie!! čiarok . . .
Obyčajné merítka kovové:
2 metre dĺžky................................................ ....
1 meter dĺžky.......................................................................
0.5 a 0.2 metrov dĺžky (tiež z tvrdého dreva, slonovej 
kostí a pod.) ...................................................................
Drevené merítka:
5, 4 a 2 metre dĺžky.........................................................
1 meter a 0.5 pietrov (tiež na strižný tovar)......................

2

4
2

2

2
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d) Miery páskové z kovového plechu :
20 až 5 metrov dĺžky, za každých 5 metrov..............................
2 metry a 1 meter dĺžky...........................................................

e) Vojenské miery odvodové a miery na kone .......
Ak má miera dĺžková viac rozdelení alebo rozdelenie na 
niekoľkých stranách, počíta sa poplatok podľa sadzby za 
každé rozdelenie.

2
1

Merítko až do 
Merítko väčšie

3. Rámy

2. Miery hrúbky.
1 metru.............................  
ako 1 meter....................... 2

a) Na drobné drevo:
Miery 4 a 2 metrov štvorcových....................
Miery 1, 0.5, 0.2, 0.1 a 0.05 metrov štvorcových

b) Na polenové drevo:
Za každý meter priestorový (kubičný) .

. Za rozdelenie centimetrové.............................

Základná taxa............................
za 'každý hektoliter celého obsahu

2 .

80
40

80
40

60

a) Obyčajné miery na tekutiny: 
Miery na 100 litrov............................................................... 
miery na 60 a 50 litrov.....................................................  
miery na 20 litrov .................. ............................................  
miery na 10 a 5 litrov..........................................................  
miery na 2 a 1 liter...............................................................  
za každú menšiu mieru...........................................................

■Ak má miera na tekutiny viac delení, počíta sa okrem 
poplatku za celý obsah ešte za každý skúšaný dielec . . . . 
b) Výčapné nádoby (tiež mliečne fľaše) :

■ Za nádobu s jednou obsahovou čiarkou..................................  
za nádobu s dvoma obsahovými čiarkami............................

Ak sa ciachovanie koná u výrobcu alebo iného záujemcu, 
počíta sa sadzba polovičná, 
c) Sklenené bane (demijony). 

Základná taxa......................................................................... 
za každý i začatý liter celého obsahu...................................

d) Kaňvy: 
do 5 litrov obsahu...............................................................  
nad 5 až 10 litrov obsahu .................................................. 
nad 10 až 20 litrov obsahu......................................................  
nad 20 až 50 litrov obsahu............................................. ....

e) Meradlá na tekutiny : 
Meradlo obchodné bez delenia............................................

8
6
3
2
1

1

1

2
4

6

40
60

30
50

20

60
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meradlo obchodné s delením................................................  
meradlo výčapné.................................................................. 
meradlo staničné okrem prietokového..............................  
meradlo staničné prietokové................................................
meradlo na olej ................................................ 
meradlo tankové nádobové................................... ....
meradlo 'tankové prietokové............................... .... . . .
meradlá na mlieko:

veľkosti 100 litrov..........................................................
veľkosti 50 litrov..........................................................
veľkosti 30 a 20 litrov............................................. 
veľkosti 10 a 5 litrov ....................................... .........  
Za dvojité meradlo na mlieko počíta sa poplatok dvojná

sobný.
6. Sudy, kade a nádrže.

a) Sudy (tiež kade na dopravu rýb) :
do 60 litrov obsahu........................................................  

nad 60 až do 120 litrov obsahu........................................  
nad 120 až do 200 litrov obsahu .............................................  
nad 200 litrov obsahu

z prvých 200 litrov obsahu..........................  . , .
a za každý ďalší plný alebo neúplný hektoliter obsahu 
viac o .................................................................................
Táto sadzba platí pre všetky druhy sudov. Ak sa ciachova

nie koná u výrobcu sudov alebo iného záujemcu, snížia sa cia
chové poplatky o 2O°/o sadzby.

Za sudy, ktoré sa neodoberú do dvoch dní po uplynutí dňa, 
určeného ciachovým úradom pre odohranie, počíta sa skladné, 
a to 40 hal. za každý hektoliter a deň úhrnného obsahu, pričom 
zbytok o menej ako 100 litrov počíta sa za 100 litrov.

Za miery na meranie sudov, za kus...................................  
b) Kade na záparku.

Dvojnásobný poplatok ako za sudy rovnakého obsahu 
(lit. 6a). II

Za každý dielec zvlášt vymeraný a označený viac o . . .
c) Nádrže (rezervoáry). 

Základná taxa..................................................................
a za každý hektoliter celého obsahu, pričom zbytok menší 
jedného hektolitra počíta sa za plný hektoliter......................

Keď sa pri meraní drevených sudov, kadí a nádrži ukáže, 
že prepúšťajú vodu, vypočíta sa poplatok na základe toho 
množstva vody, ktoré bolo do nádoby pustené až do zistenia 
závady.

7. Miery duté na suché veci (na sutiny).
Ciachové poplatky vyrubujú sa vo výške ako u obyčajných 

mier má tekutiny, pričom za mieru dutú o 25 litroch počíta sa 
poplatok ako za mieru na tekutiny o 20 litroch (lit. 5a).

Za jednu sháňačku .............................................................

15
15
70

100
30
25
50

30
20
15
10

2 
4
8

8

2

3

1

50
2

40
80
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8. Z á v a ž i a.
a) Závažia obchodné (tiež pre pošty):

50 kilogramov . . ................................................................. ;
20 kilogramov . .;.......................................  ‘
10 a 5 kilogramov..........................................................................
2, 1 kilogram a 50 dekagramov.................................................. —

20, 10 a 5 dekagramov................................................................ —
'za každé menšie závažie........................................................... —

b) Závažie precízne (tiež karátové):
20 kilogramov.............................................................................. i
10 a 5 kilogramov......................................................................... í

2, 1 kilogram a 500 gramov...................................................... _
200, 100 a 50 gramov................................................................ _
za každé menšie závažie............................. ....................

c) Zvláštne závažie pre účely správy vojenskej: _
Závažie na vojenský chlieb, sucháry a seno za každý kus . . ।

d) Typové závažie pre určovanie jemnosti priadze: 
Za každý kus.........................................................................

e) Tarovací vagón a tarovácie závažie železničné :
1. Tarovací vagón 

za každú i začatú tonu...................................................... "
2. Tarovacie závažie

50 kilogramov........................................................................ “
20 kilogramov.......................   *

Za tarovacie závažia pre váhárov a výrobcov počíta sa 
dvojnásobný poplatok ako za závažie obchodné (lit. 8a).

9. Váhy.
a) Rovnoramenné váhy obchodné:

Pri jednostrannej váživosti až do 5 kilogramov ..... 
nad 5 do 20 kilogramov............................................................... ”
nad 20 do 50 kilogramov...........................................
nad 50 do 100 kilogramov............................  ”
za každých ďalších i neúplných 100 kilogramov viac o . “

Schemberova váha na uhlie s počítadlom.................................. ®

b) Rovnoramenné váhy precízne:
Pri jednostrannej váživosti až do 500 gr.................................. ®
nad 500 gramov až do 5 -kilogramov . . . ......................... ®
nad 5 až do 20 kilogramov..................................................... °
nad 20 až do 50 kilogramov.....................................................  
nad 50 kilogramov.................................................................... ^0

c) Váhy trhovnícke; 
za 'každý kus......................................................................... 1

d) Miškove váhy stolné a minciery:
Dvojnásobný poplatok ako za rovnoramenné váhy obchod
né (lit. 9a).

60
40
20

60
40

60

40

40
40
60
60

40 
40
40 
60
60



Slovenský zákonník č, 185, 781

Predmet Ciachový poplatok

Ks | h

e) Váhy môstkové (tiež váhy žeriavové):
Pri vážívosti až do 50 kilogramov....................................... 6 ■ __

nad 50 až do 250 kilogramov................................................ 8 —
nad 250 až do 500 kilogramov . •....................................... 12 —
nad 500 až do 750 kilogramov............................................ 16 —
nad 750 až do 1000 kilogramov............................................ 20 —
Za každých ďalších i neúplných 1000 kg viac o.................. 10 —
Okrem toho za každú Stupnicu (škálu)............................... 2 —

Za môstkové váhy s valivým závažím počíta sa dvojnásob-
ný poplatok,

Za preskúšanie veľkých môstkových váh pri provizórnom
postavení v dielni výrobcu počíta sa jedna tretina plného po-
piatku.
f) Nerovnoramenné váhy vahadlové, desatinné a stotinné:

Jednaký poplatok ako za rovnoramenné váhy obchodné
(lit. 9a).

Okrem toho za každú stupnicu (škálu)............................... 2 —

g) Samočinné (automatické) váhy:
Základná taxa........................................................................ 40 __
a za každých i neúplných 100 kg vážívosti........................... 10 —

h] Sklonné váhy:
Pri vážívosti od 0.5 do 45 kg................................................. 25 —

od 50 do 90 kg................................................. 50 —

od 100 do 900 kg ............................................ 100 —
od 1000 do 10.000 kg................................... 200 —

za každých ďalších i neúplných 5000 kg viac...................... 100 —

i) Skúšače obilia (i závažie):
O veľkosti ¼ litra............................'................................ 25 —

1 litra.............................................................. 50 —
20 litrov.............................................................. 120 —

10, Plynomery,
a) Plynomery mokré :

do priechodu Im3..............................................................
2 m3..............................................................

8
12 —

4 m3.............................................................. 17 —

6 m3.............................................................. 21
268 m3............................................................. • 30 __

10 m3............................................................. 34 __
12 m3............................................................. 38 __
15 m3............................................................. 5 __

a za každých ďalších a začatých 5 m3 .. .................. .
b) Plynomery suché :

Za plynomery suché sa počítajú poplatky o 50% vyššie ako
za plynomery mokré toho istého obsahu (lit- 10 a).
c) Plynomery kontrolné :

Štvornásobný poplatok alko za obyčajné plynomery (lit
10 a—b).
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d) Krychlomery na skúšanie plynomerov:
1. Krychlomery so stupnicou už hotovou

Základný poplatok................................................. ..... . .
a za každých i začatých 100 litrov........................................

Krychlomery, u ktorých sa stupnica stanbví, základný po
platok . . .....................................................................
a za každých i začatých 100 litrov........................................

11. Vodomery.
a) Vodomery:

Pri priemeru vtoku 7—10 mm............................................
13—15 mm.............................................
20—25 mm.........................................

30 mm............................................
40 mm............................................
50 mm............................................
60 mm............................................

65—70 mm.............................................
75—80 mm  .....................

100 mm............................................
125—150 mm............................................
200—250 mm............................................
300—500 mm............................................
750—1000 mm............................................

Za preciachovanie vodomerov, ktoré majú priemery odlišné 
od priemerov uvedených, počíta sa poplatok podľa priemeru 
najbližšie vyššieho.

Za vodomery bubnové počíta sa dvojnásobný poplatok.
Za vodomery sdružené za sebou počíta sa poplatok podľa 

priemeru vtoku vodomeru väčšieho poťažne najväčšieho.
b) Krychlomery a pomocné prístroje na skúša

nie vodomerov:
1. Krychlomery.

Základný poplatok za každú stupnicu.............................  
a za každých i neúplných 100 litrov..................................

2. Rozdielový tlakomer.............................................
3. Ortuťový alebo vodný ukazovateľ prietoku za každú 

trysku ........................................................................... -
4. Kaliber..............................................................................

12. Elektromery.
a) Elektromery:

do výkonu 1 kW.......................................................................
5 JkW.......................................................................

10 kW.......................................................................
15 kW.......................................................................
30 kW . . . ..........................................................
50 kW.......................................................................

. 100 kW.................................................................... 
nad 100 kW.......................................................................

Za elektromery na vac sadzieb pripočíta sa príplatok 50%.
Za elektrolytické elektromery pripočíta sa príplatok 100%.

Ciachový poplatok

100
10

100
20

8 
10
15 
25
30 
40
50 
60
70
80 

100 
120 
140 
160

50
10
50

20
20

15
18
21
24
30
37
60

120
50
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Za elektromery s prúdovými transformátormi nad 100 A |i 
pripočítava sa za každých začatých 100 A príplatok . . . , ‘

Za elektromery s transformátormi napätia pripočítava sa ; 
za každých 1000 V príplatok ................................................ i
b) Transformátory:

1. Prúdové transformátory ■
do 100 A......................................................................   ■
do 500 A.............................................................................. !

nad 500 A ...........................................................................
Za prúdové transformátory nad 100 A pripočítava sa za 
každých 100 A príplatok................................................

2. Transformátory napätia

7

4

37
75

150

7

50

50

30

50

do 
do 
do 
do 

nad
Za

1000 
6000

15000 
25000
25000

V 
V 
V 
V 
V

‘transformátory napätia pripočíta sa za každých za-
čatých 1000 V príplatok.................................................

Za meracie transformátory prúdu i napätia na viac mera
cích rozsahov a prevodov počíta sa normálny poplatok za naj
vyšší rozsah a prevod, za každý ďalší rozsah a prevod pripo
číta sa 5O"/o normálneho poplatku.

Pri skúškach elektromerov a transformátorov prevedených 
v súkromných ciachových staniciach poskytuje sa vlastníkom 
sfava 25°/o na ciachových poplatkoch.

Za preplombóvanie Otvorených a hlásených elektromerov 
počíta sa manipulačný poplatok za každý kus 5 Ks, na ktorý 
sa nevzťahuje sfava uvedená v predchádzajúcom odseku a usta
novenie § 3 ods. 1.

13, H u s t o m e r y.
Liehomery, cukromery, hustomery pre minerálne oleje, Kloster- 

neuburská váha muštová a hustomer na modrú skalicu:
Za /jeden hustomer..................................................................  
Za preskúšanie stupnice (v prípade, že sa vráti pre nesprávne 
delenie) ................................ ................................... ....

Za jeden

Za 
Za

jeden

14. Lekárske teplomery, 
teplomer..............................................

15, T a x a m e t r y. 
taxameter 

Za

prevodové zariadenie.............. ..........................
16. Liehové kontrolné meradlá.

skúšku kompletného meradla..........................
Za skúšku kompletného meradlá prietokovej rýchlosti väčšej 15 
lít./min..........................................................................................
Za skúšku zvlášť predloženého max. teplomeru . . . 

skúšku zvlášť predloženého počítadla...........  
skúšku zvlášť predložených naberačiek za kus . .

Za

Za
17. Stroje na meranie usní.

jeden stroj.....................................................

37
60
90

120
150

4

6

1

20
5

120

140 
10
10
5

50

50

160
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186.
Zákon 

zo dňa 10. septembra 1942 
o jednotnej sudcovskej a advokátskej 

skúške.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

§ I-

Jednotnú sudcovskú a advokátsku 
skúšku (v ďalšom texte „skúška") môžu 
skladať:

a) auskultanti,
b) kandidáti advokácie,
c) zamestnanci konceptnej služby na 

Finančnej prokuratúre.

§ 2.

Na skúšku možno pripustiť kandidáta 
skúšky (v ďalšom texte „kandidát"), ktorý:

a) je štátnym občanom Slovenskej repu
bliky,

b) dosiahol hodnosť doktora práv na 
tuzemskej univerzite,

c) skutočne vykonal predpísanú právnu 
prax po dosiahnutí hodnosti doktora práv.

§ 3.

(') Právnou praxou rozumie sa u aus- 
kultanta prípravná služba sudcovská (§ 
51 zák. č. 112/1942 SI. z.), u zamestnanca 
konceptnej služby na Finančnej prokuratú
re konceptná služba na tomto úrade (zák. 
č. 97/1933 Sb. z. a n.).

(“) U kandidáta advokácie je skutočne 
vykonanou právnou praxou tá, ktorá bola 
konaná v advokátskej kancelárii ako riad
ne celodenné zamestnanie. Hlásenie advo
káta o vykonávaní tejto praxe v jeho kan
celárii zapíše príslušná advokátska komo
ra do soznamu kandidátov advokácie.

(s) Právna prax u kandidáta advokácie 
počíta sa v prípade jeho zápisu do so
znamu kandidátov advokácie odo dňa 
podania žiadosti o zápis v predpoklade; že 
právnu prax skutočne týmto dňom nastú
pil; o žiadosti rozhoduje výbor advokátskej 
komory. Proti rozhodnutiu, odopierajúce
mu zápis, je prípustné odvolanie podlá 
ustanovení advokátskeho poriadku.

§ 4.

Právnu prax, na základe ktorej možno 
kandidáta pripustiť na skúšku, treba vyko

nať úplne v niektorom odvetví praxe po
dľa § 1 a len počas vykonávania tejto 
praxe sa môže kandidát skúške podrobiť. 
Započítanie inej právnej služby do tejlo 
praxe určujú osobitné predpisy.

§ 5.

Predmety skúšky sú:
a) všeobecné právo súkromné,
b) súkromné právo formálne (občiansky 

sporový poriadok, mimosporové pokračo
vanie, exekučné, konkurzné a vyrovnáva
cie pokračovanie),

c) obchodné, zmenkové a šekové právo 
a základy práva verejného, najmä ústavné
ho a finančného práva a správneho pokra
čovania,

d) trestné právo hmotné a trestný súd
ny poriadok.

§ 6.

(') Na Najvyššom súde sa zriaďuje Ko
misia pre jednotné sudcovské a advokátske 
skúšky.

(2) Predsedu Komisie, dvoch námestní
kov a potrebný počet ďalších členov Ko
misie vymenúva minister pravosúdia na 
funkčné obdobie troch rokov; zo závaž
ných dôvodov môže minister pravosúdia 
odvolať členov Komisie i pred uplynutím 
funkčného obdobia.

§ 7.

(*)  O pripustení na skúšku rozhoduje 
s konečnou platnosťou päťčlenný senát, po
zostávajúci z predsedu Komisie, ktorý 
predsedá, obidvoch námestníkov a z dvoch 
členov Komisie, ktorých určí predseda.

(2) Senát je povinný zisťovať najmä vy
konanie skutočnej právnej praxe podľa § 
3 alebo § 13 ods. 3, môže skúmať pravosť 
a správnosť dokladov o tejto praxi vyda
ných a tým cieľom môže žiadať vysvetle
nie od advokátskych komôr, úradov, sú
dov alebo advokátov.

§ 8.
(’) Skúška je písomná a ústna; koná sa 

v jazyku slovenskom. Ústna skúška je ve
rejná.

(2) Pre jednotlivú skúšku sa sostavuje 
skúšobná komisia z členov Komisie (§ 6). 
Skúšobná komisia pozostáva z predsedu a 
štyroch skúšobných komisárov.
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§ 9.
(*)  Skúšobná komisia môže uznať na 

skúške kandidáta za spôsobilého zo vše
tkých predmetov skúšky (§ 5) alebo aspoň 
zo dvoch predmetov skúšky.

(:) Ak uzná skúšobná komisia kandidá
ta na skúške za spôsobilého zo všetkých 
predmetov skúšky, vystaví mu vysvedče
nie o skúške.

(a) Z predmetov skúšky, z ktorých kan
didát nebol uznaný za spôsobilého, môže 
sa kandidát po vykonaní ďalšej právnej 
praxe avšak najneskoršie do šiestich me
siacov od uplynutia reprobačnej lehoty raz 
podrobiť opravnej skúške.

(*)  Reprobačnú lehotu určí komisia od 
šiestich mesiacov do jedného roku.

§ 10.
(’) Kandidát, ktorý nebol uznaný za 

spôsobilého či už na prvej alebo opravnej 
skúške, môže opakovať len celú skúšku. 
Reprobačnú lehotu určí skúšobná komisia 
(§ 9 ods. 4).

(3) Kandidát, ktorý sa v určenej lehote 
(§ 9 ods. 3) neprihlásil na opravnú skúšku, 
môže sa neskoršie prihlásiť len na celú 
skúšku.

§ 11.
Za skúšku sa platí Skúšobná taxa; za 

opravnú skúšku sa platí osobitná taxa.

§ 12.
Podrobnejšie predpisy o skúške a jej 

skúšobný poriadok vydá vláda nariadením.

§ 13.
(') Kandidát, ktorý v deň nadobudnutia 

účinnosti tohto zákona bol odkázaný na 
náhradnú skúšku podľa zák. čl. LIII/1913, 
vykoná opravnú skúšku podľa tohto záko
na avšak so zachovaním lehoty, určenej na 
prihlásenie na náhradnú skúšku.

(3) Za rovnakých podmienok môže sa 
prihlásiť na skúšku kandidát, ktorý bol 
pred účinnosťou tohto zákona odkázanýna 
opakovanie skúšky.

(’) Skutočná právna prax kandidáta 
advokácie, vykonaná do dňa účinnosti 

tohto zákona podľa predpisov doteraz 
platných ako riadne celodenné zamestna
nie, posudzuje sa rovnako ako práv
na prax podľa tohto zákona [§ 2 písm. c)].

§ 14.

(') Praktická sudcovská skúška, bývalá 
jednotná sudcovská a advokátska skúška 
a praktická skúška advokátska, vykonaná 
pred účinnosťou tohto zákona, má rovnaké 
účinky ako jednotná sudcovská a advokát
ska skúška podľa tohto zákona.

(3) Ustanovenie článku IV. zákona č. 
1'13/1942 SI. z. zostáva nedotknuté.

§ 15.
Advokát, ktorý vedome alebo z nedba

losti zavinil, že kandidátovi advokácie bol 
vydaný nepravdivý doklad o vykonávaní 
skutočnej právnej praxe (§ 3 ods. 2), po
tresce sa, bez ohľadu na trestnoprávne ná
sledky, za discplinárny prečin.

§ 16.
Kandidátovi, ktorý sa dopustil discipli

nárneho prečinu, môže disciplinárny súd 
(komisia) povinnú právnu prax (§ 3) pre
dĺžiť od šiestich mesiacov až do dvoch ro
kov, alebo môže vylúčiť pripustenie na 
skúšku na ten istý čas, alebo môže zakázať 
pokračovať v právnej praxi v jednom alebo 
viacerých obvodoch okresných súdov.

§ 17.
Zrušujú sa všetky predpisy, odporujúce 

tomuto zákonu, najmä sa zrušuje zák. čl. 
LIII/1913.

§ 18.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pra
vosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Mederly v. r.
Dr. Tuka v. r.
Dr. Fritz v. r.
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187.
Vládne nariadenie zo dňa 2. septembra 1942, 

ktorým sa vykonávajú zákony o daňových 
úľavách pre investície.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 43 
Ústavy na vykonanie zákonov č. 307/1940 
SI. z. a č. 136/1942 SI. z. nariaďuje:

D i e 1 p r v ý. ,
Ustanovenia na vykonanie zákona

č. 307/1940 SL z.
§ 1.

f1) Investičná rezerva môže byt zriade
ná na ťarchu hrubého alebo čistého zisku 
obchodného (hospodárskeho) obdobia 1940 
(1939/1940 a 1940/1941) subjektami dane 
dôchodkovej, všeobecnej a zvláštnej dane 
zárobkovej, ak vedú riadne obchodné kni
hy, z ktorých nad každú pochybnosť možno 
soznaf bilančnú (knihovnú) hodnotu odpiso
vaných majetkových predmetov (investí
cii). Subjekty, ktoré takéto knihy nevedú 
vôbec alebo ich knihy nevyhovujú zása
dám riadnych obchodných kníh, nemôžu 
uplatniť nárok na zriadenie investičnej 
rezervy.

(:) Výška investičnej rezervy je obme
dzená na 4O°/o bilančné vykázaného čisté
ho zisku a nesmie prevyšovať 5O°/o inve
stičných nákladov na zamýšľané investície 
bez ohľadu na to, či bola rezerva zriadená 
bilančné alebo neskoršie pri delení bilanč
né vykázaného čistého zisku.

(’j Účelovým určením investičnej rezer
vy je úplná alebo čiastočná úhrada mimo
riadnych odpisov z tých investícií (§§ 2 a 
3), ktoré boly alebo budú dokončené v ro
ku 1941 a 1942 (1939/1940 až 1941/1942), 
poťažne v roku 1943 (1943/1944 — § 7).

(*)  Oprávnenosť existencie a výšky 
zriadenej investičnej rezervy musí daňov
ník preukázať alebo aspoň pravdepodob
ným učiniť vo vyrubovacom (odvolacom) 
pokračovaní predložením rozpočtov účtov 
a pod. na zamýšľanú investíciu.

(c) Ak investícia, na ktorú bola inve
stičná rezerva zriadená na ťarchu výsled
ku roku 1940 (1939/1940 a 1940/1941) bola 
dokončená v roku 1941 (1941/1942) a da
ňovník vykonaný mimoriadny odpis uhra
dil na ťarchu hospodárskeho výsledku ro
ku 1941 (1941/1942) bez ohľadu na existu
júcu nezdanenú investičnú rezervu, nemá 
táto okolnosť na dane právnu povahu in
vestičnej rezervy nijakého vplyvu.

(°) Ak nebude investičná rezerva upo
trebená najneskoršie do konca roku 1942 
(1942/1943) poťažne roku 1943 (1943/1944 
— § 7) podľa svojho účelového určenia, 
zdaní sa jej neupotrebené časť dodatočne 
za ten rok, kedy bola zriadená, t. j. na da
ňové roky 1941 (1941 alebo 1942).

(’) Dodatočné zdanenie nezdanenej in
vestičnej rezervy nastane tiež, ak nastanú 
skutočnosti, z ktorých možno súdiť na ne
možnosť splnenia tých podmienok, na pod
klade ktorých bola neZdaniteľnosti inve
stičnej rezervy vyrieknutá, najmä ak ide o 
predčasný zánik daňovej povinnosti da
ňovníkov dane dôchodkovej a všeobecnej 
dane zárobkovej podľa čl. I. ods. 3 pre
chodných ustanovení zákona o priamych 
daniach v znení novely č. 166/1939 SI. z., 
alebo ak ide o úplné zastavenie podniku 
na trvalo alebo podnik vstúpi do likvidá
cie. V týchto prípadoch treba prikročiť 
k uloženiu príslušnej dane hneď po ziste
ní uvedených skutočností.

(B) Investičnú rezervu treba považovať 
za anticipáciu budúcich mimoriadnych od
pisov, o ktorých nie je isté, či vôbec, kedy, 
v akom rozsahu a z akých predmetov hu
dú vykonané; slúži preto od okamžiku 
zriadenia až do upotrebenia na kapitálové 
posilnenie podniku (pravá rezerva). Sú 
preto investičné rezervy:

a) pri všeobecnej dani zárobkovej sú
čiastkou kapitálu do podniku trvale ulože
ného (§§ 52 a 57 ods. 7 zák. o priamych 
daniach),

b) pri zvláštnej dani zárobkovej súčiast
kou ukladacieho kapitálu (§ 83 ods. 11 a 
17 zák. o priamych daniach).

§ 2.
(*)  Mimoriadny odpis, súc anticipáciou 

budúcich riadnych odpisov, je daňovou 
úľavou, ktorá nevyjadruje korekciu hodno
ty následkom opotrebenia a preto môže 
byť vykonaný len vo forme priamych odpi
sov knihovným snížením príslušnej inve
stovanej hodnoty.

(2) Daňovú, úľavu podľa ods. 1 môžu 
uplatniť všetci daňovníci dane dôchodko
vej, všeobecnej a zvláštnej dane zárobko
vej, ak vedú riadne obchodné knihy (§ 1 
ods. 1).

(a) Mimoriadny odpis možno uplatniť:
a) pri budovách kvalifikovaných podľa 

§ 134 zákona o priamych daniach (novo
stavby, prístavby, nadstavby, úplné a čia
stočné prestavby) po ich dokončení 
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sadzbou 50% pre prevádzkové budovy a 
sadzbou 70% pre obytné budovy, iktoré 
majú slúžiť výlučne na ubytovanie vlast
ných ‚zamestnancov podniku,

b) pri' ostatnýdh nových investíciách 
(nové stroje, zariadenia) okrem živého in
ventára a prepychových predmetov (perz
ské koberce, prepychový nábytok a pod.) 
sadzbou 50%.

(') Podkladom pre vykonanie mimoriad
nych odpisov sú hodnoty nadobú'dacie bez 
ohradu na to, či boly investície vykonané 
vo vlastnej réžii alebo nie. Z nadobúdacej 
hodnoty pre vykonanie mimoriadneho od
pisu sa vylučuje hodnota pozemkov, z 'kto
rých odpisy nie sú zásadne prípustné.

(°) Ďalšou podmienkou pre.mimoriadne 
odpisy je, aby príslušné majetkové pred
mety boly užívané pri prevádzke vlastné
ho podniku; nemôžu byť preto mimoriad
ne odpisy vykonané z investícií na pred
mety prenajaté inému podniku. Tejto pod
mienke vyhovujú však vlastné investície v 
užšom slova smysle, ktoré sú užívané vo 
vlastnom podniku alebo vlastné investície, 
ktoré boly učinené v najatom podniku pre 
potreby prevádzky vlastného podniku.

P) Ministerstvo ‚financií môže povolí 
50% odpis podľa ods. 1 zákona aj pre ta
ké budovy, v ktorých aspoň 60% podla
hovej plochy pripadá na byty pre za
mestnancov vlastného alebo iného podni
ku alebo zamestnancom verejnej správy 
ako aj na kancelárske a skladištné miest
nosti vlastného alebo iného podniku. 
V prípade povolenia tejto výnimky je pre 
výpočet 60% podlahovej plochy rozhodu
júca plocha všetkých bytov, kancelárskych 
alebo skladištných miestností s ich príslu
šenstvami (napr, balkóny, verandy, ne
obytné predizby, záchody, povaly, pivnice, 
predizby, umyvárne, obliekáme, miestnosti 
pre etážové kúrenie a pod.). Do rozho
dujúcej plochy sa nezaratúvajú plochy ta
kých priestorov, ktoré slúžia k spoločnému 
užívaniu celého domu (schodištia, schody, 
miestnosti pre spoločné ústredné kúrenie, 
spoločné práčovne, priestory pre spoločný 
úkryt a pod.); ďalšou podmienkou povole
nia tejto výnimky je, že náklady vynalože
né na takúto 'budovu budú pojaté do aktív 
a príjmy plynúce z budovy, budú obsiah
nuté v prevádzkovom výsledku podniku. 
Ministerstvo financií pri povoľovaní týchto 
výnimiek môže určiť aj iné podmienky.

§ 3.

(*) Výdavky, ktoré boly alebo budú 
v rokoch 1940 až 1942 (1939/1940 až 1941/

1942) vynaložené každým daňovníkom da
ne dôchodkovej, všeobecnej a zvláštnej 
dane zárobkovej na zariadenia, ktoré zvy
šujú duševnú úroveň (čitárne, kurzy jazy
kové, účtovné a pod.) a telesnú odolnosť 
(kúpelné, rôzne ihriská a pod.) vlastných 
zamestnancov, sa uhradzujú celkom v 
prvom rade na ťarchu investičnej rezervy, 
neuhradená časť môže byť daneproste 
uhradená na ťarchu výsledku príslušného 
roku.

(2) Ak investičná rezerva (§ 1 zákona) 
nebola zriadená, vykoná sa úhrada výdav
kov najneskoršie na ťarchu výsledku toho 
roku, kedy bolo príslušné zariadenie do
hotovené.

(2) Investičná rezerva (§ 1 zákona), kto
rá nebola podľa svojho účelového určenia 
použitá na úhradu výdavkov pre zariade
nia podľa § 3 zákona do konca roku 1942 
(1941/1942), poťažne 1943 (1942/1943 a 
1943/1944 — § 11), zdaní sa dodatočne po- 
diľa § 1 ods. 3 zákona.

(4) Ustanovenie § 1 ods. 5 platí tu ob
dobne.

(’) Príspevky poskytnuté preukázateľne 
inému právnemu subjektu na kultúrne a 
rekreačné zariadenia v čase podľa ods. 1 
sú tiež daneprosté, ak sa použijú na ciele 
uvedené v ods. 1 do konca roku 1943.

§ 4.

(*)  Každý daňovník dane dôchodkovej, 
všeobecnej a zvláštnej dane zárobkovej 
mohol a môže v rokoch 1940 až 1942 (1940/ 
1941 a 1941/1942) vymeniť daneproste svo
je už aj prípadne celkom odpísané stroje 
a zariadenia za nové, ak boly vymeňované 
stroje a zariadenia tým istým daňovníkom 
nadobudnuté a do prevádzky dané pred 
rokom 1940 (1939/1940), a to bez ohľadu 
na nákupnú hodnotu starých a nových 
strojov alebo zariadení.

(2) V obchodných obdobiach uvedených 
v ods. 1 sa posudzujú rovnako i výdavky 
vynaložené na adaptácie starých vlastných 
alebo cudzích budov cieľom ich použitia 
na prevádzku podniku toho daňovníka, 
ktorý príslušný náklad vynaložil na adap
tácie.

§ 5.

(’) Sumy mimoriadneho odpisu, ktoré 
nemohly byt uhradené na ťarchu investič
nej rezervy, môžu byť daneproste odpísané 
v piatich rokoch, počnúc obchodným ro
kom, v ktorom bola stavba dokončená 
alebo nové stroje a zariadenia zadovážené.
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f) Ak sa užije budov, z ktorých boly 
mimoriadne odpisy vykonané podľa §§ 1 
a 2 zákona a nariadenia s omocou zákona 
č. 122/1940 SI. z. v dobe 10 rokov, počnúc 
obchodným obdobim, v ktorom bola stavba 
dokončená, na iné účely ako tam uvedené, 
má to za následok dodatočné zdanenie 
mimoriadneho odpisu pre daňové roky, 
v ktorých .bol uznaný za položku odpočíta
teľnú, t. j. ak bol mimoriadny odpis vyko
naný len na ťarchu investičnej rezervy 
z roku 1940, zdaní sa príslušná časf inve
stičnej rezervy na daňový rok 1941 doda
točne; ak bol mimoriadny odpis uhradený 
čiastočne na ťarchu investičnej rezervy 
z roku 1940 a čiastočne na ťarchu výsled
ku roku 1941, zdaní sa dodatočne

a) suma mimoriadneho odpisu, ktorý 
bol vykonaný na ťarchu investičnej rezer
vy na daňový rok 1941 a

b) suma mimoriadneho odpisu, ktorý 
bol vykonaný na ťarchu výsledku roku 
1941, na daňový rok 1942. Oprávnenie pod
nikov na vykonanie primeraných riadnych 
odpisov nie je však pri tom nijak obme
dzené.

Dodatočné zdanenie mimoriadnych od
pisov pri budovách nastane u daňovníkov 
dane dôchodkovej a všeobecnej dane zá
robkovej aj vo všetkých prípadoch zániku 
podniku a tým i daňovej povinnosti pred 
uplynutím 10 rokov, vynímajúc prípad zá
niku následkom úmrtia daňovníka, ak de
dič v prevádzke podniku pokračuje a bu
dovy, z hodnoty ktorých boly vykonané 
mimoriadne odpisy, sú užívané na určený 
cieľ nezmenene.

(3) Mimoriadne odpisy vykonané z hod
noty strojov, ktoré boly zakúpené v ob
chodných obdobiach 1937 až 1942, sa zda
ňujú dodatočne, ak budú vyvezené do col
nej cudziny do 5 rokov od ich zakúpenia.

(‘J Ustanovenia vládneho nariadenia č. 
76/1940 SI- z. o 20°/o mimoriadnom odpise 
možno použiť ten pri tých investíciách, na 
ktoré sa nevzťahujú ustanovenia zákona 
č. 307/1940 SI. z.

(3) Daňovníci, ktorí mimoriadny odpis 
uplatňujú, sú povinní vo svojich obchod
ných knihách vyznačiť právny predpis, 
podľa ktorého mimoriadny odpis vykonali, 
a príslušný investičný náklad vo vyrubo- 
vacom pokračovaní dokázať dokladmi.

§6'
Minister financií môže v prípadoch ná

rodohospodársky dôležitých alebo potreb- |

ných oslobodiť pri dovoze z colnej cudziny 
stroje, prístroje a ich súčiastky podľa sa
dzobnej triedy XL. a XLI. od cla, dane 
z obratu a iných dávok, nakoľko sa tieto 
v tuzemsku nevyrábajú.

Diel druhý.

Ustanovenia na vykonanie zákona 
č. 136/1942 SL z.

§ 7.
(x) Lehota pre použitie investičnej re

zervy podľa § 1, ktorá bola zriadená da
ňovníkmi dane dôchodkovej, všeobecnej a 
zvláštnej dane zárobkovej na ťarchu vý
sledku obchodného obdobia 1940 (1939/ 
1940 a 1940/1941) a ktorá sa vedie v riad
nych obchodných knihách týchto daňovní
kov koncom obchodného obdobia 1941 
(1941/1942) v pasívach podniku na osobit
nom účte pod názvom „Investičná rezerva 
zo zisku 1940", sa predlžuje do konca roku 
1943 (1943/1944).

(3) Ak_sa rezerva alebo jej časť (§ 1) 
nepoužije do lehoty uvedenej v ods. 1 na 
úhradu mimoriadnych odpisov z tých in
vestícií, ktoré boly pri zriadení investičnej 
rezervy predvídané (§§ 2 a 3) z dôvodu, 
že nemohly byť dokázateľne vykonané, 
zdaní sa na daňový rok 1941 (1941, prí
padne 1942) dodatočne po uplynutí ob
chodného roku 1943 (1943/1944).

(3) Investičná rezerva alebo jej časť 
(§ 1), ktorá bola síce zriadená pre určité 
investície, ktoré boly uskutočnené v roku 
1941, ale nebola použitá na úhradu mimo
riadnych odpisov z týchto investícií z dô
vodu, že mimoriadny odpis bol vyúčtovaný 
nie na ťarchu investičnej rezervy, ale na 
ťarchu zisku obchodného obdobia 1941 
(1941/1942), ostáva čo do jej daneprávnej 
povahy nezmenená. Účelové určenie takej
to investičnej rezervy alebo jej časti kon
com obchodného obdobia 1941 (1941/1942) 
prestalo jestvovať a preto musí byť v ro
ku 1942 (1942/1943), prípadne jej zvyšok 
v roku 1943 (1943/1944) použitý na úhradu 
mimoriadnych odpisov z tých investícií, na 
ktoré pôvodne nebola určená, t. j. ktoré 
budú uskutočnené v obchodnom roku 
1942 (1942/1943), prípadne 1943 (1943/ 
1944). Ak daňovník nesplní túto svoju po
vinnosť v roku 1942, zdaní sa celá inve
stičná rezerva alebo jej časť dodatočne po 
uplynutí obchodného roku 1942 (1942/ 
1943).

P) Investičná rezerva alebo jej časť, 
ktorá bola zriadená pre určité investície.
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uskutočnené v roku 1942 (1942/1943), ale 
daňovník nevyúčtoval príslušný mimoriad- 
ný mimoriadny odpis vôbec, alebo ho vy
účtoval, ale na ťarchu výsledku obchod
ného obdobia 1942 (1942/1943), zdaní sa 
dodatočne na daňový Tok 1941 (1941, prí
padne 1942), po uplynutí obchodného roku 
1942 (1942/1943).

(“) Investičná reizerva alebo jej časf 
(§ 1), ktorá bola zriadená pre určité inve
stície uskutočnené v roku 1943 (1943/1944), 
ale daňovník nevyúčtoval príslušný mimo
riadny odpis vôbec alebo ho vyúčtoval, ale 
na farohu výsledku obchodného roku 1943 
(1943/1944), zdaní sa dodatočne na daňový 
rok 1941 (1941, ‚prípadne 1942) pô uplynulí 
obchodného roku 1943 (1943/1944).

(“) Cieľom vykonávania včasnej a povin
nej kontroly sú povinní daňovníci oznámiť 
miestnej príslušnej daňovej správe údaje 
rozhodujúce podľa ods. 3 až 5 pre posúde
nie oprávnenosti ďalšieho trvania investič
nej rezervy, a to:

a) pri dani dôchodkovej a všeobecnej 
zárobkovej súčasne s daňovým soznaním a

b) pri zvláštnej dani zárobkovej do 6 
mesiacov po uplynutí obchodného roku.

§ 8.
V súvislosti s predĺžením lehoty (§ 7) 

pre upotrebenie investičnej rezervy (§ 1) 
do konca roku 1943 (1942/1943 a 1943/1944) 
sa zabezpečuje výhoda mimoriadnych od
pisov aj pre tie investície, ktoré boly za
počatá (objednané) v obchodných rokoch 
1940 až 1942 (1940/1941 a 1941/1942) ä mô
žu byť dohotovené 'len v obchodnom roku 
1943 (1942/1943 a 1943/1944).

§ 9.
(’) Všetci daňovníci dane dôchodkovej, 

všeobecnej a zvláštnej dane zárobkovej, 
ak vedú riadne knihy obchodné alebo ho
spodárske podľa zásad jednoduchého ale
bo podvojného účtovníctva, môže tvoriť 
daneproste, „Investičné rezervy“ na ťarchu 
čistého zisku kalendárneho roku 1941 
(1941/1942) na úhradu mimoriadnych odpi
sov z tých investícií, ktoré budú skončené 
v rokoch 1942 až 1944 (1942/1943 až 1944/ 
1945) podľa § 2. Ustanovenie § 1 ods. 1 
platí obdobne.

(a) Výška týchto investičných rezerv je 
obmedzená na 30% bilančné vykázaného 
čistého zisku a nesmie prevyšovať 50% 
nákladov zamýšľanej investície; môže činiť 
40%, ak podnik do 30. septembra 1942 

zakúpi štátne ukladacie papiere do výšky 
10% čistého zisku obchodného obdobia 
1941 (1941/1942).

(3) Pri prípadnej dotácii investičnej re
zervy podľa ods. 2 na ťarchu účtu straty a 
zisku nie je možné prídel uznať za dane- 
prostý.

(*)  Investičná rezerva má byť pojatá do 
súvahy obchodného obdobia 1942 (1942/ 
1943) a vedená v samostatnej bilančnej po
ložke až do jej upotrebenia.

(6) Ustanovenia § 1 ods. 4, 7 a 8 platia 
obdobne.

(") Účelovým určením investičnej re
zervy (čl. III. zákona) je úplná alebo čia
stočná úhrada mimoriadnych odpisov z 
tých investícií, ktoré sa počnúc rokom 
1942 uskutočnia v obchodných rokoch 
1942 až 1944 (1942/1943 až 1944/1945).

(’) Každý prídel investičnej rezervy 
musi byť určený pre určité investície. Prí
dely, ktoré nebudú doložené dostatočným 
spôsobom, nemôžu byť uznané za dane
proste. (§ 1 ods. 4).

(*)  Ak sa nezdanená investičná rezerva 
(ods. 1) nepoužije najneskôr do konca ob
chodného obdobia 1944 (1944/1945), zdaní 
sa jej nepoužitá časť na daňový rok 1942 
(1943).

§ 10.
(*)  Výhoda mimoriadnych odpisov v roz

sahu určenom v § 2 zákona č. 307/1940 
Si, z. prislúcha investíciám, ktoré sa za 
podmienok tam uvedených uskutočnia v 
obchodných rokoch 1942 až 1944 (1942/ 
1943 až 1944/1945).

(2) Úhrada mimoriadnych odpisov (ods. 
■l).má sa stať v prvom rade na ťarchu inve
stičnej reze.vy (§ 9) z roku 1941 (1941/ 
1942), ak takáto rezerva bola na úhradu 
určitého mimoriadneho odpisu určená, a 
len z investičnej rezervy neuhraditeľný 
zvyšok mimoriadneho odpisu môže byť 
daneproste odpísaný na ťarchu výsledku 
určitého roku.

(•) Investičná rezerva alebo jej časť 
(§ 9), ktorá bola síce zriadená pre také 
určité investície, ktoré boly dokončené, 
ale nebola použitá na úhradú mimoriad
nych Odpisov v tom roku, kedy boly inve
stície dokončené z toho dôvodu, že daňov
ník mimoriadny odpis nevykonal, alebo ho 
síce vykonal, a'le na ťarchu bežného vý
sledku, zdaní sa dodatočne na daňový rok 
1942 (1943).
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{‘) Investičná rezerva alebo jej časť 
(§ 9), ktorá bola síce zriadená pre určité 
investície, avšak medzi časom stala sa bez
predmetnou z dôvodu, že predpokladaná 
investícia nebude môcf byt alebo nebude 
uskutočnená, stáva sa investičnou rezer
vou pre neurčité investície a musí byť pre
to použitá na úhradu mimoriadnych odpi
sov podlá čl. III. ods. 4 vety 2 zákona č. 
136/1942 SI. z. počnúc rokom, kedy sa táto 
skutočnosť zistila.

(“) Ustanovenia § 2 ods. 1 až 6 platia 
obdobne s tým doplnkom, že výhoda mi
moriadnych odpisov sa priznáva i daňovní
kom, ktorí vedú riadne hospodárske knihy 
(§ 9 ods. 1).

§ 11.
(') Výdavky podľa § 3 ods. 1 zákona 

č. 307/1940 SI. z. môžu byť uhradené v ob
chodných rokoch 1943 (1942/1943 a 1943/ 
1944) len na ťarchu investičnej rezervy, 
ak takáto bola zriadená zo zisku 1940 
(1939/1940 a 1940/1941) pre tento účel.

(2) Inak ustanovenia §§ 3 a 4 zákona 
č. 307/1940 SI. z. strácajú svoju platnosť 
uplynutím obchodných rokov 1942 (1941/ 
1942).

§ 12.
Ustanovenia § 5 ods. 1 až 3 a ods. 5 

a § 6 platia tu obdobne s tým doplnkom, 
že pre stroje a zariadenia, ktoré boly síce 
objednané, ale neboly dané v rokoch 1942 
a 1943 (1942/1943 a 1943/1944) do prevádz
ky, neprislúcha výhoda mimoriadneho od
pisu.

§ 13.
Ustanovenia § 7 ods. 6 o včasnej a po

vinnej kontrole pohybu investičnej rezer
vy podľa čl. Hl. zákona č. 136/1942 SI. z. 
platia obdobne.

Diel tretí.
Spoločné ustanovenia,

§ 14.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií.

Dr. Tuka v. r.
Dr. Pružinský v. r.

188.
Nariadenie s mocou zákona 

zo dňa 11. septembra 1942
o zamestnaneckých preukazoch 

(legitimáciách).
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
(*)  Osoby, podliehajúce poisteniu podľa 

zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. a č. 242/1922 
Sb. z. a n. a právnych predpisov tieto zá
kony meniacich a doplňujúcich, sú povin
né dať si vyhotoviť preukaz (legitimáciu) 
podľa tohto nariadenia.

(2) Povinnosti podľa ods. 1 podliehajú 
tiež osoby dobrovoľne do poistenia vstu
pujúce alebo v ňom pokračujúce.

(2) Ustanovenia ods. 1 nevzťahujú sa 
na osoby uvedené v § 6 pism. b), d) a e) 
zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. v znení 
právnych predpisov tento zákon menia
cich a doplňujúcich.

(4) Osoby, ktoré majú preukazy vyho
tovené podľa vládnych nariadení č. 26/ 
1930 Sb. z. a n. a č. 3/1937 Sb. z. a n. nie 
sú povinné dať si vyhotoviť preukaz (le
gitimáciu) podľa ods. 1; tieto preukazy 
(legitimácie) ostávajú v platnosti a nahra
dzujú preukazy podľa ods. 1. Inak platia 
aj na tieto osoby a ich zamestnávateľov 
ustanovenia tohto nariadenia.

§ 2.
(') Preukazy vyhotovuje Robotnícka 

sociálna poisťovňa.
(2) Preukaz musí obsahovať:
a) bežné číslo preukazu,
b) priezvisko a krstné meno poistenca 

(u vydatej osoby aj dievčenské priezvi
sko),

c) deň, mesiac, rok a miesto narodenia 
(okres) poistenca (poistenky),

d) domovskú obec, u cudzích štátnych 
príslušníkov štátne občianstvo,

e) zápis o prípadnom výkone prezenč
nej vojenskej (pracovnej) služby a výni
močnej vojenskej činnej služby

f) deň vstupu do zamestnania a vystú
penia z neho, podpis zamestnávateľa,

g) údaj, u ktorej úradovne Robotníckej 
sociálnej poisťovne bol zamestnanec pri
hlásený alebo je prihlasovaný,
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h) deň vyhotovenia, 
ch) podpis poistenca, 
i) zmeny a opravy..
("J Zamestnanec, ktorý po prvé vstu

puje do zamestnania, ihneď pri započatí 
práce, má odovzdal zamestnávateľovi 
svoje doklady, a to rodný (krstný) list, do
movský list alebo svedectvo o slovenskej 
alebo inej štátnej príslušnosti, ktorý ich 
do 6 dní po prevzatí zašle miestne prísluš
nej úradovni Robotníckej sociálnej po
isťovne cieľom vystavenia preukazu (§ 1 
ods. 1).

f4) Robotnícka sociálna poisťovňa do
ručí preukaz zamestnávateľovi, ktorý je 
povinný preukaz počas trvania pracovné
ho (služobného) pomeru uschovať.

(2) Osoby, uvedené v § 1 ods. 4 sú po
vinné odovzdať preukaz poistencov svojim 
zamestnávateľom do úschovy do 5 dní po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

(°) Osobám dobrovoľne pokračujúcim 
v poistení vystaví preukaz Robotnícka so
ciálna poisťovňa na základe dokladov 
(ods. 3), predložených jej nimi do 14 dní 
po vyzvaní. Vystavený preukaz sa doru
čuje priamo týmto osobám v sprievode 
dokladov.

• (’) Výkon prezenčnej vojenskej (pra
covnej) služby alebo výnimočnej činnej 
služby potvrdí podľa predložených dokla
dov miestne príslušný obecný (obvodný) 
notársky úrad, v Bratislave mestský no
társky úrad.

(“) Robotnícka sociálna poisťovňa je 
povinná podľa predložených dokladov, 
alebo podľa svojich záznamov doplniť 
údaje v preukaze, ako aj vyznačiť v rub
rike zmien a opráv prípadné zmeny a 
opravy.

§ 4.
(') Tlačivá preukazu a iné potrebné 

tlačivá vydá na svoj náklad Robotnícka 
sociálna poisťovňa.

(a) Preukazy sa vydávajú zadarmo. Pri 
vyhotovení náhradného preukazu (§ 5) je 
zamestnanec povinný zaplatiť poplatok, 
ktorého výšku určí Robotnícka sociálna 
poisťovňa so schválením Ministerstva 
vnútra.

§ 5.
(*)  V prípade straty preukazu je za

mestnanec povinný ohlásiť túto skutoč
nosť žandárskej stanici (štátnemu policaj
nému úradu), príslušnej podľa miesta jeho 

pobytu a obstarať si v tomto prípade, ako 
aj v prípade poškodenia preukazu pre
ukaz náhradný. Pri dožadovaní sa náhrad
ného preukazu z dôvodu straty musí Ro
botníckej sociálnej poisťovni predložiť po
tvrdenie žandárskej stanice (štátneho po
licajného úradu), že stratu hlásil; ináč sa 
mu náhradný preukaz nevydá.

(2) Ak sa zistí, že zamestnanec povin
ný (§ 1) dať si vyhotoviť preukaz poisten
cov, tento nemá ani si ho včas neobstará, 
vyhotoví sa mu preukaz z úradnej moci 
na jeho náklad.

§ 6-
(*)  Zamestnávateľ môže prijať do prá

ce (služby), v ktorej zamestnanec podlie
ha poisteniu podľa zákona č. 221/1924 Sb. 
z. a n. alebo č. 242/1922 Sb. z. a n. a práv
nych predpisov tieto zákony meniacich a 
doplňujúcich iba osobu, ktorá predloží 
preukaz podľa § 1 ods. 1 alebo preukaz 
uvedený v § 1 ods. 4.

p) Ustanovenie ods. 1 nevzťahuje sa 
na osoby uvedené v § 1 ods, 3 a na oso
by, ktoré po prvé vstupujú do práce (služ
by), uvedenej v ods. 1.

(3) Zamestnávateľ je povinný zaznačiť 
do preukazu deň vstupu do zamestnania a 
vystúpenia z neho, taktiež údaj, u ktorej 
úradovne Robotníckej sociálnej poisťovne 
bol zamestnanec prihlásený (je prihláse
ný) a potvrdiť zápis osobne alebo svojim 
zástupcom.

§7.
f) Zamestnávateľ vydá zamestnancovi 

preukaz len pri riadnom zakončení pra
covného (služobného) pomeru.

(2) Ak zamestnanec opustí prácu (služ
bu) bez riadneho ukončenia pracovného 
alebo služobného pomeru, je zamestnáva
teľ povinný najneskôr do 3 dní oznámiť 
túto skutočnosť žandárskej stanici (štát
nemu policajnému úradu) príslušnej po
dľa bydliska zamestnávateľa alebo pra
covného miesta so súčasným odovzdaním 
preukazu zamestnanca. Žandárska stanica 
(štátny policajný úrad) po poznačení si 
potrebných dát zašle preukaz Robotníc
kej sociálnej poisťovni s udaním, kedy za
mestnanec opustil zamestnanie.

§ 8.
Držiteľ preukazu je povinný predložiť 

preukaz Robotníckej sociálnej poisťovni 
na jej požiadanie.



792 Slovenský zákonník č. 188.

§ 9.
Robotnícka sociálna poisťovňa môže 

nariadiť odovzdanie preukazov cieľom ich 
preskúmania a môže tiež vydať zamest
nancom preukazy nové.

§ 10.
Zamestnávateľa, ktorý poruší ustano

venia tohto nariadenia, potresce pre prie
stupok okresný (štátny policajný) úrad 
zatvorením do 60 dní alebo peňažným tre
stom do 20.000.— Ks. Nevymožiteľný pe
ňažný trest sa má premeniť na náhradný 
trest zatvorenia do 60 dní.

§ 11.
Zamestnanca, ktorý poruší ustanove

nia tohto nariadenia, ako aj toho, kto vy
láka neprávom nový preukaz, alebo hoc
akým spôsobom zneužije vystavený pre
ukaz alebo umožní jeho zneužitie — ak 
nejde o čin prísnejšie trestný, potresce pre 
priestupok okresný (štátny policajný) 
úrad zatvorením do 30 dní alebo peňaž
ným trestom do 10.000.— Ks. Nevymoži-: 
teľný peňažný trest sa má premeniť na 
náhradný trest zatvorením do 30 dní.

§ 12.
Ustanovenia § 9 ods. 1 a 2 nariadenia 

s mocou zákona č. 300/1940 SI. z. platia, 

aj nakoľko ide o pôsobnosť Robotníckej 
sociálnej poisťovne podľa tohto nariadenia, 
s tým obmedzením,- že vydávanie náhrad
ných preukazov (§ 5 ods. 1) nemožno 
sveriť úradovňam Robotníckej sociálnej 
poisťovne.

§ 13.
Zrušuje sa:
t1) § 21 a) zákona č. 221/1924 Sb. z. a 

n. v znení právnych predpisov tento zá
kon meniacich a doplňujúcich.

(=) § 80 a) zákona č. 242/1922 Sb. z. a 
n. v znení právnych predpisov tento me
niacich a doplňujúcich.

(3) Vládne nariadenie č. 26/1930 Sb. z. 
a n. .

(4) Vládne nariadenie č. 3/1937 Sb. z. 
a n.

§ 14.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
■vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Čatloš v. r. Stano v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Fritz v. r.
Sivák v. r. Dr. Karvaš v. r.

Tlač: KníhtlačiareÄ Andreja t Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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189.
Vyhláška ministra financií zo dňa 4. septembra 1942

o dočasnom zrušení cla na bielu drevitú 
strojnú lepenku.

I1) Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 258/1941 
SI. z. po dohode s Ministerstvom hospo
dárstva zrušujem clo na bielu drevitú 
strojnú lepenku — ex sadz. pol- 285/a — 
do množstva 230 (dvestotridsaf) ton a na 
čas do 31. decembra 1942 s podmienkou, 
že táto bude použitá výlučne pre karto
nážne účele.

(:) Dovoz v ods. 1 uvedeného množ
stva tovaru tamtiež uvedeného musi sa 
uskutočniť cez colný úrad Bratislava, kto
rý zároveň poverujem kontrolou doveze
ného množstva.

(3) Vyhláška nadobúda účinnosť dňom 
vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

190.
Vládne nariadenie zo dňa 11. septembra 1942, 

ktorým sa určuje deň nadobudnutia účin
nosti zákona o Roľníckej komore.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 
zákona č. 130/1942 SI. z. nariaďuje:

§ 1-
Zákon č. 130/1942 SI. z. nadobúda 

účinnosť dňom 1. októbra 1942 okrem 
ustanovenia § 15 ods. 3, ktoré nadobudne 
účinnosť až dňom 1. januára 1943.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho
spodárstva so zúčastnenými ministrami.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády

Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.

191.
Vyhláška ministra zahraničných vecí 

zo dňa 16. septembra 1942
o slovensko-nemecké] smluve o urovnaní tuzemského a cudzozemského zdanenia, 
najmä o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore priamych daní.

Splnomocnení zástupcovia Slovenskej republiky a Nemeckej ríše podpísali 
dňa 21. júna 1941 v Bratislave smluvu o urovnaní tuzemského a cudzozemského 
zdanenia, najmä o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore priamych daní.

Vláda schválila túto smluvu dňa 10. septembra 1941 a prezident republiky 
podpísal dňa 1. októbra 1941 ratifikačnú pôvodinu. Ratifikačné pôvodiny sa vy-

Ceaa Ks 5.60.
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menily v Berlíne dňa 15. septembra 1942. Podľa článku 17 smluvy nadobudla táto 
účinnosť dňom 15. septembra 1942.

Smluva sa uverejňuje v slovenskom a nemeckom pôvodnom znení.
Dr. Tuka v. r.

S m luv a 
medzi 

Slovenskou republikou 
a 

Nemeckou ríšou
o urovnaní tuzemského a cudzozemského 
zdanenia, najmä o zamedzení dvojitého 

zdanenia v odbore priamych daní.

Prezident Slovenskej republiky a Ne
mecký ríšsky kancelár, vedení túžbou 
urovnať pre odbor priamych daní tuzem
ské a cudzozemské zdanenie, najmä za
medziť dvojité zdanenie, dohodli sa uza
vrieť smluvu a pre tento účel vymenovali 
za svojich splnomocnencov:

Prezident Slovenskej 
republiky:

mimoriadneho vyslanca a splnomocneného ministra 
pána Dr. Štefana Polyáka,

legačného radcu Ministerstva zahraničných veci 
pána Dr. Dezidera Rakšányho

a 
hlavného odborového radcu Ministerstva financií 

pána Albína Kaščáka;

Nemecký ríšsky kancelár: 
mimoriadneho vyslanca a splnomocneného ministra 

pána Hannsa Ludina 
a

ministerského riaditeľa Ríšskeho ministerstva 
financií

pána profesora Dr. Ottu Heddinga, 
ktorí, keď preskúmali svoje splnomocne
nia a našli ich v správnej a náležitej for
me, dohodli sa na nasledujúcich ustano
veniach:

Článok 1.
(') Táto smluva má určiť ustanovenia, 

ktoré sa obmedzujú na vyberanie pria
mych daní.

©er tr ag 
jroifdjen 

bem Deutfdjcn ©eid) 
unb 

ber Slowafifdjcn ©cpublil 

3ur ©usglcidjung ber in= unb ausíänbifdjen 
©efteucrung, insbefonbere jur ©ermeibung 
ber Doppclbcftcucrung auf bem Gebiet ber 

biretten Steuern

Der Deutfdje ¾cidjsfanjler unb ber fßrib 
fibent ber Slowafifdjcn 91 epublit Ijaben, non 
bem SBunfd) geleitet, auf bem Gebiet ber bi» 
reiten Steuern bie in» unb auslänbifdje Be» 
fteuerung ausjugleidjen, insbefor bere bie 
Doppelbefteucrung 3U nermeiben, befdjloffen, 
einen ©ertrag abjufdjliefjen unb 3u biefem 
gwed 3u BcooIImädjtigten ernannt:

Der Dcutfdjc ©eidjslansler: 
ben aufjerotbentiidjen öcfanbtcn unb bcvoUmädjtigtcn

SJlinifter 
i^errn ^anns £ubin 

unb 
ben SRiniftcrialbircftor im Sicidjsfinanjminiftcrium 

^errn ©rofeffor Dr. Dtto ^ebbing;

Der ©räfibent
ber Slowafifdjcn ¾ e p u b 1 i f: 

ben aufjerorbentiiefjen Sefanbten unb bcnoümädjligten
SRinifter

^errn Dr. Štefan ©olgaf, 
ben Icgationsrat im Miniftctium bes tUufjem 

^errn Dr. Desiber ©afšántj
unb

ben Dbcrfcttionsrat im ffinanjminiftcrium 
^erm Sllbin Äaščál, 

bie, nadjbem fie iFire ©oümadjten geprüft 
unb in guter unb gehöriger fjorm befunben 
ijaben, über folgenbe Beftimmungen überein*  
gefommen finb:

©rtifef 1
C) Der gegenwärtige ©ertrag foH Be*  

ftimmungen treffen, bie fi<f> auf bie Grlje*  
bung ber bireiten Steuern befdjränfen.
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(2) Za priame dane podľa tejto smluvy 
považujú sa dane, ktoré sa vyberajú podľa 
zákonodarstva na územiach každej z obi
dvoch smluvných strán bezprostredne z 
príjmov (z čistých alebo z hrubých príj
mov) alebo z majetku, či v prospech štá
tov alebo nemeckých krajín, či v prospech 
žúp, provincií (provinciálnych sväzkov), 
okresov alebo obcí (obecných sväzkov); 
aj nakoľko sa vyberanie daní koná vo for
me prirážok. Táto smluva nevzťahuje sa 
teda na nepriame dane obratové a nepria
me dane spotrebné.

(’) Za priame dane považujú sa najmä:

1. v Nemeckej ríši: 
a) daň dôchodková, 
b) daň korporačná, 
c) daň majetková, 
d) daň občianska, 
e) daň pozemková, 
f) daň zo živnosti, 
g) domové dane činžové;
v Protektoráte Čechy a Morava:
a) daň dôchodková,
b) všeobecná daň zárobková, 
c) zvláštna daň zárobková, 
d) daň pozemková, 
e) daň domová, 
f) daň rentavá, 
g) daň z tantiém a daň z vyššie

ho služného,

h) branný príspevok,
i) mimoriadna daň, postihujúca 

dividendy a úroky z niekto
rých cenných papierov pevne 
zúročiteľných,

k) zvláštna daň z úrokov z 
úsporných vkladov.

2, Pre Slovenskú republiku:
a) daň dôchodková,
b) všeobecná daň zárobková,
c) zvláštna daň zárobková,

- d) daň pozemková,
e) daň domová, 
Q daň rentavá, 

g] daň z tantiém a daň z vyššie
ho služného,

h) branný príspevok,
í) mimoriadna daň, postihujúca 

dividendy a úroky z niekto
rých cenných papierov pevne 
zúročiteľných.

(’) Ws birefte Steuern im Sinn bes 
gegenwärtigen Vertrags gelten foídje Steu» 
ein, bie auf ber ôrunbíage ber Sefetjgebung 
in ben ©ebieten jebes ber beiben oertrag» 
fdjliefjenben Teile unmittelbar non ben ©in» 
fünften (SHeincinfünften ober SRofjeinfünften) 
ober oon bem 93ermögen etfjoben werben, fei 
es für SHedjnung ber Staaten ober bet beut» 
fdjen JCänber, fei es für SHedjnung bet ©aue, 
bet fProoinjen (iptooinjialoerbänbc), bet 
SBejirte ober ber ©emcinben (©emeinbeoet» 
bänbe), audj foweit bie ©rljebung bet Steuern 
in bet Jotm oon 3uf4)iögcn erfolgt. Der 
gegenwärtige SJertrag bejicbt fidj baljer nidjt 
auf inbirefte Steuern oom Šetfeljr unb 23cr» 
braudj.

(’) 9IIs birefte Steuern werben insbefon» 
bete angefefjen:

1. im Dcutfrfjcn Steidj: 
a) bie ©intommenfteuer, 
b) bie Äörpcridjaftftcuet, 
c) bie Slermögenfteuer, 
b) bie Sürgcrfteuer, 
e) bie ©runbftcuer, 
f) bie ©ewerbefteuer, 
g) bie ^ausjinsftcucrn;
im ißrotettorat Söfjmen u. SRäfjren: 
a) bie ©intommenfteuer, 
b) bie allgemeine ©twerbfteuer, 
c) bie bcfonbere ©noerbfteuer, 
b) bie ©runbfteuer, 
e) bie ©ebäubcfteuer, 
f) bie ¾cntcnfteuer,
g) bie Tantiemenfteuer unb bie 

Kefolbungsfteuer oon Ijöljercn 
TJicnftbejügcn,

fj) bet Söcljrbeitrag,
i) bie bie Šioibcnbcn unb bie 3<n» 

fen oon gewiffen feftoerjins» 
lidjen Wertpapieren treffenbe 

"" ' aufjerorbentlidje Steuer,
!) bie bcfonbere Steuer aus 3>n» 

fen oon Spareinlagen;
2. in ber Slowafifdjen ¾cpublif: 

a) bie ©intommenfteuer, 
b) bie allgemeine ©rwerbfteuer, 
c) bie bcfonbere ©rwerbfteuer, 
b) bie ©runbfteuer, 
e) bie ©ebäubcfteuer, 
f) bie ¾entenfteuer, 
g) bie Tanticmenfteuer unb bie 

SBefoIbungsitcuer oon ijöfjercn 
Dienftbcjügcn,

tj) ber Weljrbcitrag,
i) bie bie í»ioibcnben unb bic Sin» 

fen non gewiffen feftoerjins» 
lidjen Wertpapieren treffenbe 
aufjerorbentlidje Steuer.
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Článok 2.
f1) Dane, ktoré postihujú príjmy z ne

hnuteľného majetku, vyberajú sa iba na 
území tej smluvnej strany, na území kto
rej nehnuteľnosť leží.

(2) Za príjmy z nehnuteľného majetku 
považujú sa aj príjmy z hypotekárne za
istených pohľadávok.

Článok 3.
(’) Dane, ktoré postihujú príjmy z pre- 

vodzovania obchodu, priemyslu alebo inej 
živnosti akéhokoľvek druhu, vyberú sa, 
bez narušenia nasledujúcich ustanovení, 
len na území smluvnej strany, na ktorom 
má podnik svoju prevodzovňu; to platí aj 
vtedy, ak podnik rozširuje svoju činnosť 
na územie druhej smluvnej strany bez to
ho, žeby tam mal prevodzovňu.

(2) Prevodzovňou podľa tejto smluvy je 
stále obchodné zariadenie podniku, v kto
rom sa prevádza činnosť tohto podniku 
celkom alebo čiastočne.

(*)  Ak má podnik prevodzovne na úze
miach obidvoch smluvných strán, vyberie 
dane každá z obidvoch smluvných strán 
z časti príjmov, ktorá sa dosiahne činno
sťou prevodzovien, nachádzajúcich sa na 
jej území.

(4) Príjmom zo živnostenského podni
kania sú postavené naroveň príjmy z 
účastenstiev na spoločenskom podniku 
vynímajúc príjmy z kuksov, účastín, po- 
dielnych listov a iných cenných papierov.

Článok 4.
Dane, ktoré postihujú príjmy z prevo- 

dzovania podnikov plavby námornej, plav
by vnútrozemskej a vzduchoplavby, vy
berú sa iba na území smluvnej strany, na 
ktorom je miesto vedenia podniku.

Článok 5.
í1) Dane, ktoré postihujú príjmy z prá

ce v to počítajúc príjmy zo slobodných 
povolaní, vyberú sa, nakoľko nie je v 
článku 6 stanovená odchýlka, iba na úze
mí smluvnej strany, na ktorom sa vyko
náva osobná činnosť, z ktorej príjmy ply
nú.

2lr ti I el 2
(’) Steuern, rocldje bie Sintünfte aus un= 

bcrocglidjcm 2Jermögcn treffen, werben nur 
in bem Sebiet bes Dertragfdjliefjenben Seils 
crljoben, in bem fidj bie £iegenfdjaft befindet.

(2) 2IIs «SinEünfte aus unberoeglid)em 2Jer= 
mögen gelten aud) Sintünfte aus Ijhpotljefa» 
rifdj gefieberten gorberungen.

2Irti£el 3
(*)  Steuern, rocldjc bie «Einkünfte aus bem 

^Betrieb oon ^anbel, Unbuftrie ober fonftigem 
(Seroerbe jeber 2Irt treffen, roerben, unbefdja-- 
bet ber folgenben 23cftimmungen, nur in bem 
(Sebiet bes Dertragfdjliefjenben Seils erhoben, 
in bem bas Unternehmen feine Sctriebftätte 
Ijat; bies gilt au<h, roenn bas Unternehmen 
feine Sätigtcit auf bas (Sebiet bes anbetn 
Dertragfehlicßenbcn Seils erftredt, ohne bort 
eine 25etriebftätte ju Ijaben.

(2) SJctricbftätte im Sinn bes gegenroär» 
tigen Vertrags ift eine ftänbige Sefdjäfts’ 
einrid)tung bes Unternehmens, in weither bie 
Sätigtcit biefes Unternehmens ganj ober teil» 
roeife ausgeübt roirb.

(•) ^at bas Unternehmen SBctricbftätten in 
ben Sebieten beider Dertragfthliefjenben Seile, 
fo roirb jeber ber beiben Dertragfdjliefjenben 
Seile bie Steuern Don bem Seil ber Sin» 
Zünfte erheben, ber burdj bie Sätigtcit ber in 
feinem (Sebiet befinblidjen SSctricbftätten er» 
jielt roirb.

2Bie Sintünfte aus (Seroerbebetrieb 
roerben auch Sintünfte aus SBeteiligungen an 
einem gefcllfdjaftlidjen Unternehmen beljan= 
belt mit Slusnaljme ber Sintünfte aus Äujen, 
2IEtien, Slntcilftheincn unb fonftigen ÜBerb 
papieren.

21 r t i t c I 4
Steuern, roeldje bie (Sintünfte aus bem 

SJetrieb Don Unternehmungen bet Seefd)iff> 
faljrt, ber 25innenfd)iffal)rt unb ber £uftfaljrt 
treffen, roerben nur in bem Sebiet bes oct» 
tragfd)Iiefjenben Seils erhoben, in bem fidj 
ber Drt ber £eitung bes Unternehmens bc» 
finbet.

21 r t i t e I 5
f) Steuern, rocld)e bie Sintünfte aus 2lr» 

beit einfdjlicfjlid) ber Sintünfte aus freien 
^Berufen treffen, roerben, foweit nidjt iin 2lr» 
titel 6 abweidjenbes beftimmt ift, nur in bem 
Sebiet bes Dertragfdjliefjenben Seils erhoben, 
in bem bie pcrfönlidje Sätigtcit ausgeübt 
roirb, aus ber bic Sintünfte Ijcrrühren.
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(’) Slobodné povolanie považuje sa za 
vykonávané na území jednej z obidvoch 
smluvných strán iba vtedy, ak má táto 
činnosť na tomto území pevné stredisko.

(’) Dane, ktoré postihujú príjmy z tan
tiém členov dozorných rád, členov správ
nych rád, ktorí nevedú obchody, alebo 
členov iných podobných orgánov, nakoľ
ko títo tiež nevedú obchody, vyberú sa 
iba na území smluvnej strany, na ktorom 
je miesto vedenia podniku, ktorý vypláca 
tantiémy.

Článok 6.
Dane z príjmov, ktoré štát, krajina, žu

pa, provincia, okres, obec alebo iná práv
nická osoba verejnoprávna, zriadená v 
súlade s vnútorným zákonodarstvom, vy
pláca na základe prítomného alebo mi
nulého služobného či pracovného výkonu 
vo forme platov, odpočivných platov, 
miezd alebo iných požitkov, vyberajú sa 
iba v dižníckom štáte.

Článok 7.
(‘J Dane, ktoré postihujú príjmy z hnu

teľného kapitálového majetku, vyberajú 
sa, bez narušenia ustanovení článku. 2 
odseku 2, iba na území smluvnej strany, 
na ktorom má daňovník svoje bydlisko.

(:) Nakoľko na území jednej z obidvoch 
smluvných strán sa vyberá daň z vnútro
zemských kapitálových výnosov srážkou 
(u prameňa), nie je dotknuté právo vy
konať daňovú srážku ustanovením odse
ku 1. Ak sa takáto daňová srážka vyko
ná, nesmie sa na územi smluvnej strany, 
na ktorom má daňovník svoje bydlisko, 
vyberať vedľa všeobecnej dane dôchod
kovej zvláštna daň, postihujúca tieto prí
jmy z hnuteľného kapitálového majetku.

Článok 8.
Dane, ktoré postihujú nejaký iný, v 

predošlých článkoch neuvedený druh príj
mov, v to počítajúc doživotné renty, vy
berú sa iba na území smluvnej strany, 
na ktorom má daňovník svoje bydlisko.

(!) Die Ausübung eines freien ÍBctufs in 
bem Sebict eines ber beiben pcrtragfdjlicfjen» 
ben leite liegt nur bann oor, wenn bie 23e» 
nifstätigtcit in biefem (Sebict einen feften 
SJlittelpuntt Ijat.

f) Steuern, wcldje bie (Eintünftc aus 
Tantiemen ber ¾lufficfjtsratsmitglieber, ber 
nidjt gcfdjäftsfüljrenben löerwaltungsrats» 
mitglicbcr ober ber OTitglicbcr anberer äfjn= 
lidjct Organe treffen, fenícii fie glcidjsfalls 
bic Sefdjäfte nidjt füljren, toerben nur in bem 
(Sebict bes Dcrtragfdjticfjcnben Teils ctljo» 
ben, in bem fidj ber Ort bet Leitung bes bie 
Tantiemen gcwäljtcnbcn Unternehmens bc» 
finbet.

SI r t i I e I 6
Steuern non (Einlünften, bic auf (Srunb 

einet gegenwärtigen ober früljeren Dicnft» 
ober Slrbcitsleiftung in $orm oon SBcfolbun» 
gen, SKuljegefjältern, Söfjnen ober anbercn 
ŠBcjiigen oon bem Staat, oon einem £anb, 
oon einem (Sau, oon einet fßtooinj, oon 
einem SBcjirt, oon einer (Semeinbe ober oon 
einer anbercn juriftifdjen fßerfon bes öffent» 
lidjen SRcdjts gcwäljrt werben, bic nadj bet 
inneren (Sefetjgebung otbnungsmäfjig errie
tet ift, werben nur in bem Sdjulbncrftaat 
erljoben.

Sir ti f et 7
(') Steuern, weldje bie (Eintünftc aus bc» 

wcglidjcm Äapitalocrmögen treffen, werben, 
unbefdjabet bet SScftimmung im Slrtitcl 2 
Slbfatj 2, nur in bem (Sebict bes oertrag» 
fdjliefjenben Teils erljoben, in bem ber ©teuer» 
pflidjtige feinen SBoljnfilj bat.

(-) Soweit in bem (Sebict eines ber beiben 
oertragfdjlicfjenben Teile bic ©teuer oon in» 
länbifďjen .Kapitalerträgen im Slbjugswcg 
(an ber QucCc) erhoben wirb, wirb bas SKcdjt 
jur fBornaljme bes ©tcucrabjugs burdj bic 
Bcftimmung bes Slbfatjcs 1 nidjt berührt 
2Birb ein foldjcr ©tcuerabjug oorgenommen, 
fo barf in oem (Sebict bes oertragfďjlicfjcnben 
Teils, in bem bet ©tcuctpflidjtigc feinen 
SiBotjnfilj Ijat, neben bet allgemeinen (Sintom» 
mcnftcucr eine bcfonbere, biefe (Eintünftc 
aus bcwcglidjcm Äapitaloermögcn treffenbe 
©teuer nidjt erljoben werben.

Šiiti tcl 8
Steuern, bie irgenb eine anbctc, in ben 

oorljctgcljenbcn Slrtifcln nidjt bcjcidjncte Slrt 
oon (Einfünften cinfdjliefjlid; bet ücibrentcn 
treffen, werben nur in bem (Sebict bes ocr» 
tragfdjliefjcnbcn Teils erhoben, in bem bet 
©tcuctpflidjtigc feinen SBoIjnfitj hat.
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Článok 9.
■Pre bežné alebo jednorazové dane z 

majetku či z prírastku na majetku, ktoré 
jestvujú na územiach smluvných strán ale
bo ktoré sa zavedú, platia tieto ustano
venia:

1. Nakoľko majetok pozostáva z
a) nehnuteľného majetku, v to po

čítajúc príslušenstvo,
b) hypotekárne zaistených pohľadá

vok,
c) podnikov obchodných, priemy

selných alebo iných živností 
akéhokoľvek druhu v ta počíta
júc podniky plavby námornej, 
plavby vnútrozemskej a vzducho- 
plavby,

vyberie sa daň na území smluvnej strany, 
ktorej prislúcha daň z príjmov z tohto 
majetku podľa predchádzajúcich článkov.

2. Zo všetkých ostatných druhov ma
jetku vyberie sa daň na území smluvnej 
strany, na ktorom má daňovník svoje byd
lisko.

91 T t í f C I 9
$iir laufcnbc unb einmalige (Steuern oom 

9/crmögcn ober Bermögensjuwachs, bie in 
ben Scbictcn ber Dertragfdjliefjenben Steile 
bcjtcljen ober eingefüljrt werben, gelten job 
genbe Bcftimmungen:

1. Soweit bas Bcrmögen aus
a) unbeweglichem Bermögen mit €in= 

fdjlufj bes 3ubcl)örs, .
b) hppotljefarifd) gefidjerten Jorbcrun» 

gen,
c) Unternehmen non Jjanbcl, Snbuftrie 

ober fonftigem (Bewerbe jeber 9lrt 
einfchlicfjlidj ber Unternehmen ber 
Sccfdjiffaljrt, ber Binnenfdjiffaljrt 
unb ber £uftfaljrt

befteljt, wirb bie Steuer in bem (Sebiet bes 
Dertragfdjliefjenben Seils erhoben, bem nad) 
ben oorhergehenben 9lrtifein bie Steuer oon 
ben (Einfünften aus biefem Bcrmögen jiifteljL

2. gür alle anberen Sitten bes Bermögens 
wirb bie Steuer in bem Sebiet bes Dcrtrag» 
fdjliefjenben teils erhoben, in bem ber 
Stcuerpflidjtige feinen SBoijnfitj hat

ČI á n o Je 10.
(*)  Za bydlisko podľa tejto smluvy sa 

považuje miesto, kde má daňovník byt za 
okolností, z ktorých možno usudzovať na 
úmysel takýto si podržať.

(=) Ak sú predpoklady odseku 1 dané 
súčasne na územiach obidvoch smluvných 
strán, dohodnú sa najvyššie finančno- 
správne vrchnosti obidvoch smluvných 
Strán osobitne od prípadu na prípad.

(’) Ak nie sú dané predpoklady odse
ku 1 na území ani jednej ani druhej smluv
nej strany, platí za bydliska daňovníka 
miesto, kde má svoj trvalý pobyt. Trvalý 
pobyt podľa tohto ustanovenia má niekto 
tam, kde sa zdržuje za okolností, z kto
rých možno usudzovať na úmysel ostať 
tam nielen prechodne. Ak niet trvalého 
pobytu na území obidvoch smluvných, 
strán, predpokladá sa bydlisko na území 
smluvnej strany, ktorej štátnym prflušm- 
kom je daňovník.

(*) Za bydlisko právnických osôb po
važuje sa miesto ich vedenia.

91 r ti fel 10
(') 9Iľs SBoIjnfilj im (Sinn biefes Ber» 

trags wirb ber Drt angefehen, wo ber Steuer» 
pfíidjtige eine 9BoIjnung unter ílmftänben 
inne Ijat, bie auf bie 9Ibfidjt bet Beibehaltung 
einer folchen fdjliefjen laffen.

(2) fiiegen bie Borausfetjungen bes 91b» 
fatjes 1 glcidjjeitig in ben (Sebieten bcibcr 
Dertragfdjliefjenben Seile nor, fo werben bie 
oberften fJinanjoerwaltungsbeljörben ber bei» 
ben oertragfchliefjenben Seile eón JaU ju 
3aH befonbere 93ereinbarungen treffen.

(') íiegen bie Borausfehungen bes 9lb= 
fatjes 1 weber in bem (Sebiet bes einen nodj 
bes anbern oertragfchliefjenben Teils nor, fo 
gilt als 9BoIjnfifj bes Steuerpflichtigen ber 
Drt, an bem er feinen bauernben 9lufentl)aít 
Ijat. (Einen bauernben 91ufenthalt im Sinn 
biefet Beftimmung hat jemanb ba, wo er fid) 
unter Ílmftänben aufljält, bie auf bie 9lbfidjt 
fdjliefjen laffen, bort nicht nur oorübergeljenb 
ju oerweilen. Befteljt aud) in bem (Sebiet fei» 
nes ber beiben Dertragfdjließenben Teile ein 
bauember 9lufenthalt, fo wirb ein SBohnfih 
in bem (Sebiet bes oertragfchliefjenben Teils 
angenommen, beffen Staatsangehörigfeit ber 
Steuerpflichtige befitjt.

(*)  3m Sinn biefes Bertrags gilt als 
9Bohnfifj ber juriftifchen fßerfonen ber Drt 
ihrer Leitung.
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Článok 11,
' Pre diplomatických, konzulárnych a 

týmto v osobitnom prípade naroveň po
stavených zástupcov každej smluvné] 
strany platia nasledujúce osobitné usta
novenia:

í1) Zástupcovia, nakolko sú úradníkmi 
z povolania, ako aj im pridelení úradníci 
a osoby, ktoré sú v ich službách a v služ
bách ich úradníkov, podrobia sa priamym 
daniam v prijímacom štáte len, ak ide o 
príjmy, uvedené v článkoch 2, 3 a 4 a o 
majetok uvedený v článku 9 bode 1 alebo 
ak sa daň vyberá srážkou (u prameňa); 
inak ostáva zdanenie vyhradené vysiela
júcemu štátu.

(") Avšak osobitné ustanovenia odseku 
1 platia len, ak menované osoby sú prí
slušníkmi vysielajúceho štátu a mimo 
svojho úradu alebo služby v štáte prijí
macom nevykonávajú nijaké povolanie, 
nijakú živnosť a nijakú inú nielen príle
žitostnú zárobkovú činnosť.

(a) Pre honorárnych konzulov, ktorí 
majú len štátnu príslušnosť vysielajúceho 
štátu, platia ustanovenia tejto smluvy, od
hliadnuc od odsekov 1 a 2 tohto článku, 
s obmedzením, že títo konzulovia v pri
jímacom štáte nebudú podrobení priamym 
daniam svojimi služobnými požitkami, kto
ré dostávajú ako odmenu za svoju činnosť 
ako konzulovia.

Článok 12.
(l) Ustanovenie článku 11 platí obdob

ne pre osoby v službách colnej a železnič
nej správy jednej z obidvoch smluvných 
strán, ktoré sú zamestnané na úradnom 
mieste tejto správy, ležiacom na území 
druhej strany a preto tam bývajú, ako aj 
pre ich s nimi v spoločnej domácnosti ži
júcich príslušníkov a domácich služobní
kov, nakolko sú uvedené osoby prísluš
níkmi vysielajúceho štátu.

{’) Rozšírenie ustanovenia odseku 1 na 
orgány pohraničnej policajnej služby a na 
orgány iných odvetví správy vyhradzuje 
sa od prípadu na pripad osobitnému do
hodnutiu medzi najvyššími finančnospráv- 
nymi vrchnosťami obidvoch smluvných 
strán.

Článok 13.
Ak daňovník dokáže, že opatrenia fi

nančných vrchnosti smluvných strán maly 
pre neho účinok dvojitého zdanenia, môže

Vrti t el 11
Jür bie bipíomatiftfjen, fonfularifdjen unb 

biefen im Sonbcrfalí gleidjgeftelíten Vertreter 
jebes bet pertragfdjliefjenben Zeile gelten bie 
folgenben Sonbcrbeftimmungen:

(‘) Die Vertreter, jojern fie Berufsbeamte 
finb, fowie bie iíjnen jugewiefenen Beamten 
unb bie in ifjtem unb iljrer Beamten Dienft 
ftefjenben ipctfonen werben im ®mpfangs*  
ftaat ju biretten Steuern nur íjerangejogen, 
foweit es fidj um bie in ben Vrtifcln 2, 3 unb 
4 bejeitfjneten (Sinfiinfte unb bas im ¾Irtifet 9 
3iffer 1 aufgefüfjrte Vermögen ijanbelt ober 
foweit bie Steuer im Vbjugsweg (an ber 
Quelle) erljoben wirb; im übrigen bleibt bie 
Beftcuerung bem Sntfenbeftaat oorbetjalten.

(z) Die Sonberbeftimmungen bes Vbfatjcs 
1 gelten jebotfj nur, foweit bie genannten 
Verfonen Vngcljötigc bes fintfenbeftaats finb 
unb aufjerljalb iljres Vmts ober Dienftcs im 
Smpfangsftaat feinen Beruf, lein Sewerbe 
unb feine anbere nidjt nur gclcgentlidjc gc= 
winnbringenbe Zätigfcit ausüben.

(3) SMuf SBaljlfonfuln, bie nur bie Staats*  
angeljörigtcit bes (Entfenbcftaats befitjen, fin= 
ben bie Beftimmungcn biefes Vertrags, ab*  
gefeljen oon ben Vbfätjcn 1 unb 2 biefes Ult*  
tifcls, mit ber Vlafjgabc Vnwenbung, bafj 
biefe Äonfuln mit iljren bienftlidjen Bejügen, 
bie fie als «Entgelt für iljre Zätigtcit als Äon*  
fuln geniefjen, im (Empfangsftaat ju bireften 
Steuern nidjt Ijcrangcjogcn werben.

Str tit cl 12
(') Die Bcftimmung bes Vrtifcls 11 gilt 

entfprcdjenb für bic im Dienft ber Soll*  unb 
«Eifcnbaljnocrwallungen eines ber beiben ocr*  
tragfdjliefjcnbcn Zeile ftcljcnben Sßcrfonen, 
bic bei einer auf bent (Sebict bes anbern Zcils 
belegenen Vmtsftcüc bicfcr Verwaltung bc*  
fdjäftigt werben unb bcsljalb bort woljncn, 
fowie für iljre mit iljncn in Ijäuslidjcr ®c*  
mcinfdjaft lebcnbcn Vngcljörigen unb Ijaus*  
bebienfteten, foweit bic bcjcidjncten V«f°ncn 
Vngcljörigc bes «Entfenbcftaats finb.

(s) «Sine Vusbcijnung ber Bcftimmung 
bes Vbfa¾cs 1 auf bic Organe bes ®tcnj*  
polijeibienftes unb bic Organe anberer Vcr*  
waltungsjwcigc bleibt befonberer Verein*  
barung ber oberften Jinanjocrwaltungs*  
beljörbcn ber beiben oertragfdjlicfjenben Zeile 
oon fjall ju <jall oorbcljaltcn.

Vrti fei 13
SBeift ein Stcucrpflidjtigcr nadj, bafj bic 

Vlafjnaljmen ber Jinanjbcljörbcn ber oertrag*  
fdjliefjenben Zeile für iljn bic SBirtung einet 
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proti tomu vzniest námietku u najvyššej 
finančnosprávnej vrchnosti štátu, ktorého 
je príslušníkom. Ak sa námietka uzná za 
odôvodnenú, môže sa najvyššia finančno- 
správna vrchnosť tohto štátu s najvyššou 
finančnosprávnou vrchnosťou druhého 
štátu dorozumieť, aby vhodným spôsobom 
zamedzily dvojité zdanenie.

Článok 14.
Cieľom odstránenia dvojitých zdanení 

'v prípadoch, ktoré nie sú touto smluvou 
riešené, ako aj v prípadoch ťažkosti alebo 
pochybnosti pri výklade a používaní tejto 
smluvy, môžu najvyššie íinančnosprávne 
vrchnosti obidvoch smluvných strán uza
vrieť osobitné dohodnutia,

Článok 15.
Smluvné strany sa zaväzujú poveriť 

svoje najvyššie finančnosprávne vrchnosti, 
aby vhodne rozhodly o každej inej otáz
ke, ktorá by mohla v odbore priamych 
daní vzniknúť pre rôznosť zásad, platných 
pre vyberanie daní na území obidvoch 
smluvných strán, alebo vôbec preto, že sa 
Otázka touto smluvou výslovne neriešila.

Článok 16.
Táto smluva sa použije po prvý raz na 

dane, ktoré sa vyberú za dobu od 1. ja
nuára 1941.

Článok 17.
Táto smluva sa má ratifikovať. Ratifi

kačné listiny majú sa čo najskôr vymeniť 
v Berlíne. Smluva nadobúda účinnosť vý
menou ratifikačných listín a ostáva v plat
nosti, kým sa jednou zo smluvných strán 
najneskoršie šesť mesiacov pred uplynu
tím kalendárneho roku nevypovie. V prí
pade včasnej výpovede stráca smluva 
platnosť uplynutím tohto kalendárneho 
roku.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto 
smluvu podpísali a opečatili.

Zhotovené v dvoch pôvodinách v slo
venskej a nemeckej reči v Bratislave dňa 
21. júna 1941.

Tloppclbcftciierung geljabf rjaberr, fo fann et 
hiergegen bei ber oberften ginanjoeriDal» 
tungsbeljörbc bes 6taats, bem er angeijört, 
éinfprudj crljebcn. 2Birb ber (Sinfprud) für 
begrünbet eradjtet, fo fann bic oberfte gi» 
nanjnerwaltungsbeljörbe biefes 6taats fidj 
mit ber oberften ginanjDcrwaltimgsbeljörbe 
bes anberen nerftänbigen, um in billiger SBci» 
fe eine Doppclbcftcuerung ju nermeiben.

91 r t i f e I 14
. 3ur 93c[eitigung oon Doppclbcfteucrungen 

in gallen, bic in biefem Vertrag nidjt gere» 
gelt finb, foroic audj in gälten oon 6djwicrig> 
feiten ober 8mcifcln bei ber 9luslcgung unb 
9lnwenbung biefes 93ertrags fönnen bie ober» 
ften ginanjDerwaltungsbeljörbcn ber beiben 
Dertragfdjliefjenben Seile befonbere 23crcin= 
barungen treffen.

91 r t i í c I 15
Die Dertragfdjliefjenben Teile Dcrpflidjten 

fidj, iíjrc oberften ginanjoerwaltungsbcljör» 
ben mit ber billigen (Sntfdjeibung jeber aubé» 
ren grage ju betrauen, bie wegen ber 93er» 
fdjicbenljcit ber für bie Stcucrerljcbimg in 
bem (Sebiet ber beiben Dertragfdjliefjenben 
Seile geltcnbcn (Srunbfätjc ober bic über» 
[jaupt, oljnc in biefem l'crtrag ausbriicflidj 
entfdjiebcn ju fein, auf bem (Sebiet ber biret» 
ten Steuern entftcljcn tönntc.

¾I r t i E e I 16
Dicfcr Vertrag finbet erftmalig 9lnwen= 

bung auf bie Gtcucrn, bic für bic 3c’t Dom 
1. ganuar 1941 an crljoben werben.

«( r t i E e I 17
Diefer 93crtrag folí ratifijiert werben. 

Die ¾atififationsurtunbcn folícn balbmög» 
lidjft in fBerlin ausgetaufdjt werben. Der 
93crtrag tritt mit bem 9lustaufdj ber SHatifi» 
fationsurfunben in Äraft unb foll folange in 
(Scltung bleiben, als er nidjt Don einem ber 
Dertragfdjliefjenben Teile fpäteftens fedjs 
Monate dot 9lblauf eines Äalenbcrjaljrs 
gefünbigt wirb. 3m gaH redjtjcitiger Äünbi» 
gung Dcrlicrt ber Vertrag mit bem Qlblauf 
biefes Äalenberjaljrs bie SBirtfamtcit.

3u Urfunb beffen ijaben bie 93eDoHmädj= 
tigten biefen 93crtrag unterfertigt unb mit 
Siegeln Dcrfeljcn.

9lusgefcrtigt in boppelter Hrfdjrift in 
beutfdjer unb flowafifdjcr Gpradje in fßrcfj» 
bürg am 21. guni 1941.

POLYAK v. r.
RAKŠANY v. r. 
KAŠČAK v. r. 

LUDIN v. r.
HEDDING v. r.



S 1 o v e n s ký zákon ník č. 191. 801

."Záverečný protokol. Sdjlufjpro lot olí

Pri podpísaní smluvy, uzavretej dneš
ného dňa medzi Slovenskou republikou 
a Nemeckou ríšou o urovnaní tuzemského 
a cudzozemského zdanenia, najmä o za
medzení dvojitého zdanenia v odbore pria
mych daní, učinili podpísaní splnomocnen
ci nasledujúce vyhlásenia, ktoré ‚tvoria 
podstatnú súčiastku tejto smluvy:

1. Príjmami podľa tejto smluvy sú aj 
dôchodok a výnos. h

2. Výpočet platných priamych daní, 
uvedených v článku 1 smluvy, uvádza len 
príklady a nie je taxatívny.

Pochybnosti objasnia sa v shode medzi 
■najvyššími finančnosprávnymi vrchnosťa
mi obidvoch smluvných strán.

Najvyššie finančnosprávne vrchnosti 
obidvoch smluvných strán vymenia si pa
dla potreby koncom každého roku soznam 
platných priamych daní, sostavený podľa 
najnovšieho stavu.

3. Ustanovenia smluvy nevzťahujú sa 
na také osoby, ktoré nevyplatily dlžnú 
nemeckú ríšsku ubehlicku daň alebo vy- 
■sťahovaleckú daň v Protektoráte Čechy 
a Morava.

Ďalej nevzťahuje sa smluva na také 
osoby, u ktorých nie sú dané predpoklady 
pre vyberanie týchto dani len preto, že 
majú tuzemské bydlisko alebo obyčajný 
pobyt podľa daňového práva, ktoré sa má 
na jednotlivé prípady použiť.

4. Ustanovenie článku 2 smluvy platí 
tak pre príjmy, dosiahnuté bezprostred
ným spravovaním a užívaním, ako aj pre
nájmom, árendou a každým iným spôso
bom užívania nehnuteľného majetku a tiež 
pre príjmy zo scudzovacích úkonov, kto
ré sa dosiahnu scudzenim nehnuteľného 
majetku v to počítajúc spoločne scudzené 
príslušenstvo.

5. Ustanovenie bodu 4 tohto závereč- 
-ného protokolu, ktoré sa týka príjmov 
z nehnuteľného majetku, použije sa ob- 

<dobne tak na prijmy z prevodzovania ob-

23ci ber Unterjcidjnung bes am heutigen 
Tag jwifdjcn bem Dcutfdjen 9íct"cf) unb ber 
Síowatifdjcn ©cpublif abgcfdjíoffcnen ©er» 
trags jur ©usgícidjung ber in» unb ausíän» 
bifdjen ©cfteucrung, insbcfonbcre jur ©er» 
meibung ber Doppeíbcftcucrung auf bem Se= 
biet ber biretten Steuern, [jáhen bie unter» 
jcidjnetcn ©eooíímädjtigten foígcnbc überein» 
ftimmenbe (Ertíärungcn abgegeben, bie einen 
wcfenttidjcn Seil bes Vertrags fclhft bilbcn:

1. (Eintünftc im Sinn bes Vertrags finb 
aud) (Eintommen unb (Ertrag.

2. Die im ©rtitcl 1 bes Vertrags cntljal» 
tenc ©ufjäljtung ber gcltcnben biretten Stcu= 
ern gibt nur ©eifpieíe unb ift nidjt ab» 
fdjlicfjenb.

3meifcl werben im (Einuerncíjmcn jwi» 
fdjen ben oberften fJinanjDcrwaltungsbcljör» 
ben.ber beiben Dertragfdjiiefjenben Seile ge» 
tlärt werben.

Die oberften ginanjocrwaltungsbctjôrben 
bet beiben Dertragfdjlicfjcnbcn Seile werben 
crforbcrlidjenfalls am (Enbe jebes 3al;rs ein 
auf ben ncucften Stanb gebradjtes ©crjcidj» 
nis ber bcfteíjcnbcn biretten Steuern aus» 
taufdjen.

3. Die ©eftimmungen bes Vertrags fin» 
ben auf foldjc ©etfonen, weldjc bic oon i^nen 
gcfdjulbcte bcutfdje ©cidjsfludjtftcucr ober 
©uswanbcrungsftcucr im ©rotettorat Sof;» 
men unb SRäijrcn nidjt entridjtet [jáhen, feine 
©nwenbung.

ferner finbet bet ©ertrag feine ©nwen» 
bung auf foldjc ©erfonen, bei benen nur bes» 
[jalb bic ©orausfetjungen für bic (Srljcbung 
bicfcr Steuern nidjt oorlicgcn, weil fie einen 
inlänbifdjcn ©loljnfitj ober gcwöljnlidjcn ©uf= 
entljalt im Sinn bes im (Einjcifalf anwenb» 
baren Steuerredjts [jáhen.

4. Die ©eftimmung bes ©rtifcls 2 bes 
©ertrags gilt fowoljl für bic burdj unmittcl» 
bare ©erwattung unb ©utjung als audj für 
bic burdj ©crmictung, ©crpadjtung ünb jebe 
anberc ©rt ber ©utjung bes unbewegiidjen 
Suts crjiclten (Eintünftc fowie für (Eintünftc 
aus ©eräufjcrungsgcfdjäften, bie bei ber ©er» 
äufjerung oon unbcwcglidjcm ©ermögen mit 
(Einfdjiufj bes mitucräufjertcn gubcljörs er» 
jielt werben.

5. Die ©eftimmung ber giffet 4 biefes 
Sdjlufjprototolls, weldjc bic (Eintünftc aus 
unbcwcglidjcm ©ermögen betrifft, finbet auf 
bic (Eintünftc aus bem ©ctricb oon ijanbcl, 
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chodu, priemyslu alebo inej živnosti ako 
aj na zisky zo scudzenia celého podniku 
alebo časti podniku alebo predmetu, po
užívaného pri prevodzovaní podniku.

6. Za prevodzcrvne podľa článku 3 
smluvy sa považujú okrem sídla a miesta 
vedenia podniku pobočné závody a fi
liálky, výrobne a dielne, nákupne a pre
dajne, sklady a iné obchodné stanovištia, 
ktoré majú povahu stáleho obchodného 
zariadenia, ako aj stále zastupiteľstvá.

Je shoda v tom, že pod pojem pre- 
vodzovne podľa článku 3 nespadá udržo
vanie obchodných stykov iba úplne ne
odvislým zástupcom. To isté platí pre vy
držovanie zástupcu (agenta), ktorý síce 
pre fyzické osoby alebo korporácie, usad
lé na území jednej smluvnej strany, je 
trvale činný na území druhej smluvnej 
strany, avšak len sprostredkuje obchody 
bez toho, žeby bol splnomocnený uzavie
rať obchody pre zastúpenú firmu.

7. Najvyššie finančnosprávne vrchnosti 
môžu uzavrieť osobitné dohodnutie, aby 
v prípadoch uvedených v článku 3 od
seku 3 vhodným spôsobom rozdelily príj
my z prevádzania obchodu, priemyslu a 
inej živnosti.

8. Ustanovenie článku 5 odseku 1 platí 
aj pre odpočivné platy a podobné požitky, 
ktoré sa poskytujú za činnosť v minulosti.

9. Osoby, ktoré konajú službu na do
pravných prostriedkoch v medzištátnej 
premávke, budú odchýlne od článku 5 
svojimi príjmami z tejto činnosti podro
bené daniam len na území tej smluvnej 
strany, na ktorom podnik, ktorý ich za
mestnáva, má miesto vedenia.

10. Osoby, ktoré sú zamestnané na 
území jednej smluvnej strany a z dôvodu 
svojej služby sa zdržujú na území druhej 
smluvnej strany prechodne, ale nie dlhšie 
ako šesť mesiacov, budú odchýlne od 
článku 5 svojimi požitkami, ktoré dostá
vajú od svojho zamestnávateľa, podrobe- 

ßnbuftric ober fonftigem Seroerbe fotoie ouf 
Seroinnc aus ber fßcräufjerung eines ®e= 
triebs im ganjen ober eines Teils bes Bc*  
triebs ober eines (Segenftanbs, ber beim 
23ctrieb benuljt roirb, entfpredjenbe Slntoen® 
bung.

6. Als fBetriebftätten im Sinn bes ¾lr- 
tifels 3 bes Vertrags gelten aufjer bem 6i(j. 
unb bem Drt ber íeitung bes Untemeljmens 
bie groeignieberlaffungen unb gilialen, bie- 
gabrifations= unb SBertftätten, bie Sintaufs» 
unb fSerfaufsfteHen, bie £ager unb anbereit 
^anbelsftättcn, bie ben Sljarafter einer ftän» 
bigen Sefdjäftseinridjtung fjaben, foroie ftän- 
bige fßertretungen.

Ss befteljt ítbcreinftimmung barúber, bafj. 
unter ben SJcgriff ber 25etriebftätte im Sion 
bes QlrtiEefs 3 nidjt bas Untcrljalten oon <Se= 
fdjäftsbejieíjungcn Icbiglidj burdj einen Döllig: 
unabljängigen ÍScrtrctcr fällt. Das gleidje gilt' 
für bas Untcrljalten eines SJertrcters (Agen- 
ten), ber jroar ftänbig für in bem Sebiet bes- 
einen Dertragfdjliefjenben Teils anfäffige na= 
türlidje ißerfonen ober Äörperfdjaften in bem 
Sebiet bes anberen Dertragfdjliefjenben Teils 
tätig ift, aber Icbiglidj Scfdjäfte oerinittclt, 
oljnc jum Abfdjlufj oon Scfdjäftcn für bie 
Dcrtretene girmä bcDoHmädjtigt ju fein.

7. Die oberften ginanjDcnDaltungsbcfjör» 
ben fönnen eine befonbere Vereinbarung 
treffen, um in billiger SBcife eine Aufteilung 
ber Sintünfte aus bem betrieb oon ^anbel, 
ľJnbuftric unb fonftigem Scrocrbc in ben burdj 
Artifcl 3 Abfa^ 3 Dorgcfctjencn gälten Dor» 
juneljmcn.

8. Die SBcftimmung bes Artifcls 5 Ab= 
fatj 1 gilt aud; für SKuIjcgeljältcr unb äljnlidje 
SBejüge, bie für eine früljere Tätigfeit gc= 
roäljrt roerben.

9. fßerfönen, bie auf Vcrfeljrsmittcln im- 
jroifdjcnftaatlidjen Vcrfcljr Dicnft tun, roer= 
ben abweidjenb Don Artifcl 5 mit iljren Sins 
fünften aus bicfer Tätigfeit nur in bem Scs 
biet bes Dertragfdjliefjenben Teils ju Steuern 
Ijcrangcjogcn, in bem bas fie bcfdjäftigenbe- 
Unterneljmcn ben Drt ber £eitung Ijat.

10. Sßerfonen, bie in bem Sebiet bes einen 
Dertragfdjliefjenben Teils angcftelit finb unb 
fidj roegen iljrcs Dienftcs Dorübcrgeljenb, aber 
nidjt länger als fedjs 9Konatc in bem Sebiet 
bes anbern Dertragfdjliefjenben Teils auffyaU 
ten, werben abtoeidjenb Don Artifcl 5 mit ben 
Sejügcn, bie fie Don iljrem Arbeitgeber er- 
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•né daniam len na území tej smluvnej stra
ny, na ktorom majú svoje bydlisko.

11. Za -slobodné povolania v smysle 
•článku 5 platia predovšetkým vedecká, 
umelecká, spisovateľská, vyučovacia a vy- 
•chovávateľská činnosť ako aj činnosť le
károv, advokátov, architektov a inžinie
rov.

12. Študenti, ktorí sa zdržujú na území 
jednej smluvnej strany len z dôvodov štu
dijných, nebudú podrobení nijakému zda
neniu svojimi príjmami, ktoré dostávajú 
od príbuzných, bývajúcich na území dru
hej smluvu ej strany a tam už daňou po
vinných.

13. Ustanovenia, stanovené v článku 
9 smluvy, možno použif len vtedy, ak sa 
daň z majetku v smysle článku 9 vyberá 
na územiach oboch smluvných strán.

14. U daňovníkov, ktorí preukážu, že 
premiestili definitívne svoje bydlisko z 
územia jednej na územie druhej smluvnej 
strany, kančí daňová povinnosf, nakoľko 
táto je viazaná na bydlisko, na území 
prvej smluvnej strany, uplynutím kalen
dárneho mesiaca, v ktorom sa stalo pre- 
miestenie bydliska.

15. Ohľadne takých osôb, ktoré ne
patria k nijakej smluvnej strane, môžu 
najvyššie- finančnosprávne vrchnosti od 
prípadu na pripad uzavrieť osobitné do
hodnutia na zamedzenie dvojitého zdane
nia. Pritom má sa obzvlášť brať ohľad na 
príslušníkov tých štátov, ktoré s obidvo
ma smluvnými stranami uzavrely dohody 
o zamedzení dvojitého zdanenia.

16. Na zamedzenie prípadných pochyb
ností sa ustaľuje, že ustanovenie článku 
11 nedotýka sa práva použif prípadné 
ďalekosiahlejšie oslobodenia, ktoré sa pri
znaly alebo v budúcnosti by sa maly pri
znal diplomatickým a konzulárnym úrad
níkom na základe všeobecných pravidiel 
medzinárodného práva.

Nakoľko na základe takýchto daleko- 
siahlejších oslobodení nejestvuje povinnosf 
k priamym daniam v štáte prijímacom, 

halten, nur in bem Sebict bes oertrag» 
[djlie&enben Teils ju Steuern Ijerangejogen, 
in bem fie iljren 2Bo^nfi^ [jáhen.

11. ihs freie (Berufe im Sinn bes Slrtitcís 
5 gelten insbefonbere wiffcnfdjaftlidje, fiinft» 
íerifdje, fdjriftftelíerifdjc, unterridjtcnbc ober 
erjieíjenbe Tätigfcit fowie bie Tätigfcit ber 
dirjtc, (Hedjtsanwäíte, Slrdjitctten unb 3nge» 
nieure.

12. Stubenten, bie fidj im Sebiet eines 
ber oettragfdjlicfjenben Teile nur ju Stubien» 
jmecfcn aufljaltcn, werben bort wegen ber (Be= 
jiige, bie fie non ben in bem Sebict bes an  
bereu oertragfdjlicfjenben Teils wofjnljaftcu 
unb bort bereits fteuerpflidjtigen dlngcíjori» 
gen empfangen, feiner (Bcfteucrung unter» 
werfen.

*

13. Sie im dlrtitcl 9 bes Vertrags getrof» 
fenen (Bcftimmungen finb crft anwenbbar, 
wenn eine (Bermögcnftcucr im Sinn bes Sir» 
tifels 9 in ben Schieten beiber oertrag» 
fdjliefjenben Teile erljoben wirb.

14. 23ci Steuerpflichtigen, bic bartun, bafj 
fie iljren SBoljnfitj enbgültig oon bem Sebict 
bes einen in bas Schiet bes anbercn oertrag» 
fdjliefjenben Teils oerlcgt [jáhen, enbet bie 
Steuerpflidjt, foweit fic an ben 2üofjnfi^ an» 
fnüpft, in bem Sebict bes erften oertrag» 
fdjliefjenben Teils mit Slblauf bes Äalcnbcr» 
monats, in bem bie SBoijnfitjocrlcgung er» 
folgt ift.

15. ijinfidjtlidj foidjer (perfonen, bic fei» 
nem ber oertragfdjlicfjenben Teile angeijören, 
fönnen bie oberften Jinanjoerwahungsbcfjör» 
ben oon JaH ju JaH bcfonbere (öcrcinbarun» 
gen jur (öctmeibung bet Soppclhcftcucrung 
treffen. Sahci foUcn insbcfonbcre bie Singe» 
Ijörigen foidjer Staaten berüdfidjtigt werben, 
bie mit ben beiben oertragfdjlicfjenben Tei» 
len Slbfommcn jur (öermeibung bet ©oppci» 
befteuerung abgefdjloffen [jáhen.

16. gut (öermeibung etwaiger Sweifcl 
wirb flargcftcUt, bafj bie (Bcftimmung bes 
Slrtifcls 11 bas (Kedjt auf ben Senufj et» 
waiger weitergefjenber (Befreiungen nidjt be» 
rüljrt, bic Äraft ber allgemeinen (Hegeln bes 
(Bölferrcdjts ben bipiomatifdjen unb fonfula» 
rifdjen (Beamten jugeftanben worben finb 
ober fünftig jugeftanben werben foHten.

Soweit auf Srunb foidjer weitcrgcljcnben 
(Befreiungen eine ^eranjieljung ju biretten 
Steuern im Smpfangsftaat nicht erfolgt, 
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ostáva zdanenie vyhradené štátu vysiela
júcemu.

17. Je shoda v tom, že ustanovenia 
tejto smluvy sa majú použiť aj na také 
prípady dvojitého zdanenia, ktoré vzniklý 
pred jej prvým použitím (článok 16) a v 
deň podpísania tejto smluvy neboly ešte 
právoplatne vybavené.

V smysle odseku 1 za právoplatne ešte 
neriešené platia aj také prípady, v ktorých 
beží ešte lehota na podanie sťažnosti na 
Najvyšší správny súd proti rozhodnutiu 
slovenskej odvolacej inštancie, alebo v 
ktorých ešte týmto súdom sa nerozhodlq 
o sťažnosti už podanej.

18. O dani z pozostalosti smluvné stra
ny uzavrú osobitnú dohodu.

Na dôkaz toho splmocnenci tento zá
verečný protokol podpísali.

Zhotovené v dvoch pôvodinách v slo
venskej a nemeckej reči v Bratislave dňa 
21. júna 1941.

blcibt bic SBcftcucrung bem (Entfcnbcftaat 
norbcljaltcn.

17. (Ss befteljt Hbcrcinftimmung barüber, 
bafj bic 25cftimmungcn biefes Vertrags audj 
auf foldjc Salle non Doppclbcftcuerung Ülo» 
wenbung finben folíen, bie nor ber crftmali» 
gen ílntucnbitug (QIrtiEel 16) liegen unb am 
Sag ber llntcrjcic^nung biefes Vertrags nad)- 
nidjt rcdjtsfräftig crlcbigt finb.

QIÍs im Sinn bes 2Ibfa^es 1 nodj nidjt 
rcdjtsfräftig erícbigt gelten audj foldje ffäHe, 
in benen bic fjrift jur (Sinlegung ber Se» 
fdjwerbc beim Oberften Slerroaltungsgeridjt 
gegen cíne (Sntfdjcibung ber floroafifdjen Se» 
rufungsinftanj nodj läuft ober in benen über 
eine bereits eingelegte SBefdjtoerbe burdj- 
biefes (Scridjt nodj nidjt entfdjieben ift.

18. 2Begen ber Steuer auf (Srbf^aften 
werben bic Dertragfdjliefjenben Seile ein be» 
fonbercs SIbfonnncn treffen.

3u Urfunb beffen Ijaben bie 23eooIImädj=‘ 
tigten biefes SdjIufjprotofoU unterjeidjnet. ,

Slusgcfcrtigt in boppelter Urfdjrift in 
bcutfdjcr unb flowafifdjcr Spradje in ißre&- 
burg am 21. 3uni 1941.

POLYAK v. r.
RAKŠANY v. r.

KAŠČAK v. r.
LUDIN v. r. 

HEDDING v. r.

192.
Vyhláška ministra zahraničných vecí zo dňa 16. septembra 1942 

o slovensko-nemeckej smluve o právnej ochrane a právnej pomoci v daňových, 
veciach.

Splnomocnení zástupcovia Slovenskej republiky a Nemeckej ríše podpísali 
dňa 21. júna 1941 v Bratislave smluvu o právnej pomoci a právnej ochrane v da
ňových veciach.

Vláda schválila túto smluvu dňa 10. septembra 1941 a prezident republiky 
podpísal dňa 1. októbra 1941 ratifikačnú pôvodinu. Ratifikačné pôvodiny sa vyme- 
nily v Berlíne dňa 15. septembra 1942, Podľa článku 20 smluvy nadobudla táto 
účinnosť dňom 15. septembra 1942.

Smluva sa uverejňuje v slovenskom a nemeckom pôvodnom znení.

Dr. Tuka v. r.
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Smluva
medzi Slovenskou republikou a Nemeckou 
ríšou o právnej ochrane a právnej pomoci 

v daňových veciach.

Prezident Slovenskej republiky a Ne
mecký ríšsky kancelár, vedení túžbou sta
noviť pre odbor daní zásady o vzájomnej 
úradnej a právnej pomoci, dohodli sa uza
vrieť smluvu a pre tento účel vymenovali 
za svojich splnomocnencov:

Prezident Slovenskej 
republiky:

mimoriadneho vyslanca a splnomocneného 
'ministra

pána Dr. Štefana Polyáka,

legačného radcu Ministerstva zahraničných veci

pána Dr, Dezidera Rakšányho,
a 

hlavného odborového radcu Ministerstva financi! 

pána Albína Kaščáka;

Nemecký rišsky kancelár: 
mimoriadneho vyslanca a splnomocneného 

ministra

pána Hannsa Ludina
a 

ministerského riaditeľa Ríšskeho ministerstva 
financií

pána profesora Dr. Ottn Heddinga, 
ktorí keď preskúmali svoje splnomoc
nenia a našli ich v správnej a v náležitej 
forme, dohodli sa na nasledujúcich usta
noveniach:

Článok 1.
Daňami podľa tejto smluvy treba roz

umieť verejné dávky, nakoľko sa vyberajú 
v Slovenskej republike pre štát, župy, 
okresy a obce, v Nemeckej ríši pre ríšu, 
krajiny, alebo obce (obecné sväzky), v 
Protektoráte Čechy a Morava aj pre pro
tektorát a okresy, a na obidvoch stranách 
vo forme prirážok alebo príspevkov, ktoré 
sa vyberajú jednotne s týmito dávkami v 
prospech iných verejnoprávnych korporá
cií. Vyňaté sú však clá a spotrebné dáv
ky; daň z obratu a daň prepychová nepo
važujú sa pri používaní tejto sumy za spo
trebné dávky.

©ertrag
jwifdjcn bem Deutft^en Kcid; unb ber SIo*  
watifdjen ©cpublit Uber Bedjtsfdju^ unb

Kcdjtsfjilfe in Stcuerfadjen

Der Deutle SRciďjsranaícr unb ber ©rä» 
fibent ber Slowatifdjcn ¾cpublit (jáhen, non 
bem SBunftf; geleitet, auf bem Sebict ber 
Steuern Srunbfätje über gegenteilige ©mts= 
unb Siedjtsljilfe aufjufteQcn, befďjloffen, einen 
©ertrag abjufdjliejjen, unb ju biefem gwcif 
ju ©cDOllmädjtigten ernannt:

ber 3) e u t f d; e Steidjsíanjler:

ben au&crorbcntti<bcn Scfanbtcn unb beDoHmädjtigtcn 
ÍDliniítcr

Jjetrn ^anns £ubin 

unb
ben SRini(tcriaíbircItor im ÍRcidjsfinanjminiítctium 

íjertn ©tofcffor Dr. Dtto íjebbing;

ber ©räfibent ber Slowalifdjen 
9i c p u b 1 i f:

ben aufjerorbentlidjcn Sefanbtcn unb bcoollmädjtiglcn 
UJlinifter

í)errn Dr. Štefan ©olgal,
ben Jlcgationsrat im ÜRiniftctium bes Suf)em

^errn Dr. Dcjiber SRafšáng 
unb

ben Dbcrfcttionsrat im Jinanjminiftetium 
Jgcrrn ©(bin Äaščáť,

bie, nadjbem fie iíjre ©oímadjtcn geprüft 
unb in guter unb gehöriger Jorm bcfunbcn 
(jáhen, über folgcnbc 25eftimmungcn über» 
eingcfommen finb:

© r t i f e I 1
©Is Steuern im Sinn biefes ©crtrags 

gelten bic ôffcntlidjcn ©bgaben, foweit fie 
im Deutfdjen Kcidj für bas Bcidj, bie £äm 
ber ober bic Scmcinben (Semcinbcocrbänbc), 
im ©roteftorat Bôíjmcn unb ©läljren aud) 
für bas ©roteftorat unb bic Scjirfc, in ber 
Síoruafifdjcn 9tcpub(it für ben Staat, bie 
Satie, bic SBcjirtc ober bie Scmeinbcn unb 
auf beiben Seiten in ber (form oon einijeit» 
(idj mit biefen ©bgaben ju crljcbcnbcn 3U’ 
fdjiägen ober Beiträgen für Kcdjnung aubé» 
ter äffentlidjrcdjtiidjcr Äörperfdjaften erljoben 
werben, ©usgcfdjloffcn finb jebodj göde unb 
©erbraudjsabgaben; bic llmfatj» unb £ujus» 
ftcucr gelten für ben ©mocnbungsbcrcid) 
biefes ©ertrags nidjt als ©erbraudjsabgaben.
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L Právna ochrana v daňových veciach.
Článok 2.

(*)  S príslušníkmi jednej smluvnej stra
ny sa zaobchádza daňové na území druhej 
smluvnej strany rovnako ako s vlastnými 
príslušníkmi, najmä požívajú pred finanč
nými úradmi, súdmi, finančnými a správ
nymi súdmi rovnakú právnu ochranu.

(=) S právnickými osobami, v to počíta
júc spoločnosti a sdruženia osôb, ústavy, 
základiny a iné účelové majetky, 'ktoré 
nemajú vlastnú právnu osobnosť, ale pod
liehajú ako také zdaneniu a nakoľko majú 
na území jednej smluvnej strany svoje sídlo 
a jestvujú aj právne podľa jej .zákonov, sa 
zaobchádza daňové na území druhej 
smluvnej strany rovnako (odsek 1) ako 
s príslušnými vlastnými daňovníkmi tejto 
druhej smluvnej strany.

IL Právna pomoc ▼ daňových veciach.
Článok 3.

Obidve smluvné strany sa zaväzujú na 
podklade vzájomnosti poskytovať si úrad
nú a právnu pomoc vo všetkých daňových 
veciach, tak pri zisťovaní a stanovení daní 
a zábezpiek ako aj v pokračovaní oprav
nom a pri vymáhaní.

Článok 4.
(*)  V daňových veciach sa dožiadania 

o úradnú a právnu pomoc vybavujú, v to 
počítajúc i doručovanie písomností, pria
mym úradným stykom obidvoch smluv
ných strán.

(s) Priamo odovzdať dožiadania o do
ručenie alebo o inú úradnú a právnu po
moc, ako aj prijať ich sú príslušné v Slo
venskej republike Ministerstvo financií, v 
Nemeckej ríši hlavní finanční prezidenti 
a v Protektoráte Čechy a Morava krajin
ské finančné úrady.

(’) Ak je dožiadaná vrchnosť miestne 
nepríslušná, má dožiadanie z úradu po
stúpiť príslušnej vrchnosti a dožiadajúcu 
vrchnosť o tom ihneď upovedomiť.

Článok 5.
f1) Dožiadania ako aj iné prípisy treba 

vyhotoviť v úradnej reči smluvnej strany, 
od ktorej tieto vychádzajú a, ak je to 
možné, treba k nim pripojiť preklad

L SKcdjtsfdjuß in Gtcucrfadjcn 

Slrtifcl 2

f) Die Slngcíjôrigen bes einen Dertrag» 
fdjliefjenben Heils genießen im Gebiet bes 
anberen Dertragfdjliefjenben Seils bie gleidje 
ftcuerlidje SBcljanblung, insbefonbere ben 
gleidjcn Gdjuß nor ben JJinanjbcíjôrben, (5c= 
ridjtcn, $inanj= unb SÍJerroaltungsgeridjtcn, 
wie bie Žanbcsangcljôrigcn.

(2) 3uriftifdje ¾erfonen einfdjlicßlid) ber 
(SefeUfdjaften fowie ¾JerfonenDereinigungcn, 
Sľnftalten, Stiftungen unb fonftige ßtoeck 
Dermögen, bie feine eigene SRcdjispctfönlidj» 
Eeit befißen, aber als foldje ber SBcftcuerung 
unterliegen, genießen, fofern fie in bem ®c= 
biet bes einen Dertragfdjliefjenben Heils ißren 
Giß ijaben unb nadj beffen Gcfcßen redjtlidj 
bcfteljen, in bem (Sebiet bes anberen Dertrag*  
fdjließenben Heils bie gleidje ftcuerlidje 
fjanblung (Slbfaß 1) wie bie entfpredjenben 
eigenen éteuerpflidjtigen biefes anberen 
Dertragftßließcnben Heils.

- IL jRcdjtsljilfc in Gtcucrfadjcn 
SIrtifel 3

fBeibe Dertragfdjließcnben Heile Derpflidj» 
ten fidj auf bet (Srunblage ber ®egenfcitig» 
feit, in aden Gtcucrfadjcn fowoljl bei bet 
(Ermittlung unb Jcftfcßung Don Gteucrn 
unb Gidjerljeitcn als audj im SKcdjtsmittcl» 
Derfaljren unb in bet SSeitreibung einanber 
2Imts= unb 9iedjtsßilfe ju leiften.

Slrtifel 4
(*)  3n Gteuerfadjen erfolgt bie Grlebigung 

non 9Imts» unb ¾edjtsljilfeírfudjen mit (Ein» 
fdjluß bet guftcHung oon Gdjriftftiitfen in 
unmittelbarem GefdjäftsDcrfcIjr ber SBeljor» 
ben ber beiben Dertragfdjließcnben Heile.

(2) $ür unmittelbare Übermittlung oon 
3ufteHungs= unb fonftigen tllmts» unb SHcdjts» 
ljilfeerfudjen fowie für iljre (Entgegennahme 
finb im Deutfdjcn Stcidj bie Dbctfinanj» 
präfibenten, im tßroteftorat Soljmcn unb 
SJläljren bie Sinartäľanbcsbebôrbcn unb in 
ber Glowafifdjen SRcpublif bas ffinanjmini» 
fteriüm juftänbig.

(’) 3ft bie erfurte Keljörbe örtlidj unju> 
ftänbig, fo Ijat fie bas (Erfudjcn an bie ju« 
ftänbige Skljötbe oon SImts wegen abju» 
geben unb bie erfudjenbe Keljötbe fjieroon 
uHDerjüglidj ju benacfjridjtigen.

SIrtifel 5
(*)  Grfudjungsfdjtcibcn fowie fonftige 

Gdjrciben finb in ber 2lmtsfpradje bes oer» 
tragfdjließenben Heils abjufaffen, Don bem 
bie Gdjrciben ausgeljcn, unb. wenn inöglidj, 
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v reči druhej smluvnej strany. Obdobné 
platf o pripojených písomnostiach.

(s) V dožiadaní treba uviesť dožiadajú
cu vrchnosť, meno a povolanie (stav) zú
častnených a, ak ide o doručenie, adresu 
príjemcu a druh písomnosti, ktorá sa má 
doručiť.

Článok 6.
f1) O doručenie sa postará príslušná 

vrchnosť dožiadanej smluvnej strany. Tá
to vrchnosť môže sa, odhliadnuc od prí
padov uvedených v odseku 2, obmedziť na 
to, že vykoná doručenie jednoduchým 
odovzdaním spisu príjemcovi, ak je ochot
ný spis prevziať.

(=) Na želanie dožiadajúcej smluvnej 
strany treba doručiť písomnosť, ktorá sa 
má doručiť, spôsobom predpísaným vnú
torným zákonodarstvom dožiadaného štá
tu pre uskutočnenie rovnakých doručení; 
v tom prípade treba písomnosť zhotoviť 
v reči dožiadanej smluvnej strany alebo 
pripojiť k nej overený preklad.

Článok 7.
Doručenie sa preukáže alebo príjem

covým datovaným a overeným potvrdením 
o prevzatí alebo osvedčením vrchnosti do
žiadanej smluvné) strany, z ktorého vysvi
tá skutočnosť, spôsob a čas doručenia.

Článok 8.
(*)  Vrchnosť, ktorej sa dožiadanie za

siela, je povinná mu vyhovieť a použiť pri 
tom tie isté donucovacie prostriedky ako 
pri vybavení dožiadania vrchnosti dožiada
nej smluvnej strany. Aj spôsoby vybave
nia riadia sa zákonmi dožiadanej smluvnej 
strany; na návrh dožiadajúcej vrchnosti 
však treba postupovať osobitným spôso
bom, nakoľko tento neodporuje zákono
darstvu dožiadanej smluvnej strany.

p) Použiť donucovací prostriedok, prí
pustný na území dožiadanej smluvnej stra
ny, je vylúčené, ak by dožiadajúca smluv
ná strana nemohla pre obdobné dožiada- 

mit einer Übcrfe^ung in ber 6pradje bes 
anbercn oertragfdjliefjenben Teils ju ncr= 
fcljen. (Sntfpredjenbes gilt für beigefügte 
6djriftftürfe.

p) On bem (Erfudjungsfdjreiben finb bie 
erfudjenbe JBc^örbe, ber Slame unb Seraf 
(6tanb) ber SSeteííigten fowie, im Salle ber 
gufteHung, bie Mnfdjrift bes (Empfängers 
unb bie Mrt bes jujufteHenben 6djriftftüds 
anjugeben.

Qlrtitel 6
(*)  $ür bie gufteUung íjat bie juftänbige 

SSefjärbe bes erfudjten oertragfdjliefjenben 
Teils Gorge ju tragen, Siefe SSefjätbe tann 
fidj, abgefeljcn oon ben im Mbfaíj 2 sorge: 
feljenen jäHen, barauf befdjränfen, bie gu= 
fteHung burd) Übergabe bes Gdjriftftüds an 
ben (Empfänger ju bewirten, (oferu et jur 
Mnnaljme bereit ift.

p) <Uuf SBunfdj bes erfudjenben ocrtrag= 
fdjliefjenben Teils ift bas jujuftcHenbe 
Si¾riftftUď in ber burdj bie innere (Sefetj» 
gebung bes erfüllen oertragfdjliefjenben 
Teils für bie Bewirtung glcidjartiger 3Us 
fteüungen ootgefdjriebenen Jorm jujufteHen; 
in biefem Jafi mufj bas 6djriftftüd in ber 
6pradje bes erfudjten oertragfdjliefjenben 
Teils abgefafjt ober oon einer beglaubigten 
Überfeljung begleitet fein.

Mrtitcl 7
Sie gufteHung wirb entacber burd) ein 

mit Saturn oerfeljcncs unb beglaubigtes 
(Sinpfangsbetcnntnis bes (Empfängers ober 
burdj ein geugnis ber Bewürbe bes erfudjten 
oertragfdjlicfjenben Teils nadjgewiefen, aus 
bem fidj bie Tatfadje, bie Jorm unb bic Seit 
ber 3ufteHung ergeben.

Mrtifel 8
P) Sie Beljötbe, an bie bas (Erfudjcn gc= 

ridjtet wirb, ift oerpflidjtet, iljm ju entfpre= 
djen unb babei bicfelben 3®<mgsmittel an= 
juwenben wie bei ber (Erlcbigung eines (St= 
fudjens ber Bcijörbe bes erfudjten oertrag= 
fdjliefjenben Teils. Múd) bie Jormen ber 
(Erlebigung ridjten ftd; nadj ben (Sefctjen bes 
erfudjten oertragfdjlicfjenben Teils; bodj 
ift auf Mntrag ber erfudjenben Bcl)örbc nad) 
einer befonberen Jorm ju ocrfafjren, fofern 
biefe ber öefeljgcbung bes erfudjten oertrag: 
fdjliefjenben Teils nidjt juwibcrläuft.

(2) ©ie Mnwcnbung eines im (Sebict bes 
erfudjten oertragfdjlicfjenben Teils juläffigen 
3wangsmittels ift ausgcfdjloffcn, foweit ber 
erfudjenbe oertragfdjlicfjenbe Teil im Salle 
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nie použiť donucovací prostriedok rovná*  
kého druhu.

(’) Dožiadajúcu vrchnosť treba na jej 
žiadosť upovedomiť o čase a mieste po
kračovania, ktoré sa má na základe jej 
dožiadania vykonať. Zúčastnení sú opráv
není pri pokračovaní podľa všeobecných 
predpisov, platných na území dožiadanej 
strany, dať sa zastupovať alebo brať na 
ňom účasť.

Článok 9.
Za vybavenie dožiadaní o úradnú a 

právnu pomoc, v to počítajúc doručovanie 
písomností, nesmú sa vyberať žiadne po
platky alebo náhrady výdavkov; vyňaté 
sú s výhradou iného dohodnutia náhrady 
výdavkov a odmeny, vyplatené znalcom.

Článok 10.
Pre právnu pomoc v pokračovaní vy- 

máhacom platia ustanovenia tejto smluvy, 
nakoľko sa v článkoch 11 až 13 nestanoví 
niečo odchylného.

Článok 11.
(') Nenapadnuteľné opatrenia (rozhod

nutia, usnesenia, príkazy) v daňových ve
ciach treba na návrh, ktorý podá najvyš
šia finančnosprávna vrchnosť jednej smluv
nej strany podobnej vrchnosti druhej 
smluvnej strany, bezplatne uznať a vy
konať. Uznanie sa musí výslovne vyhlásiť.

(’) Opatrenia, uvedené v odseku 1, vy
konajú sa bez vypočutia strán podľa záko
nodarstva smluvnej strany, u ktorej sa vý
kon uskutočňuje.

(’) K žiadosti o výkon treba pripojiť 
vyhlásenie príslušnej vrchnosti dožiadajú
cej smluvnej strany, že opatrenie je ne
napadnuteľné; príslušnosť tejto vrchnosti 
osvedčí najvyššia finančnosprávna vrch-, 
nosť dožiadajúcej smluvnej strany.

(‘) Za podklad výkonu môžu slúžiť na
miesto opatrení uvedených v odseku 1 vý
kazy nedoplatkov.

Článok 12.
Na základe vykonateľných opatrení, 

ktoré sa ešte nestaly nenapadnuteľnými, 

eines entfpredjenben (Stfudjcns nidjt in bet 
£agc märe, ein gleidjartiges 3ro“ngsmittel 
anjuwenben.

(3) Die erfudjenbe 25cljörbe ift auf iijr 
23crlangen non ber Seit unb bem Drt bet auf 
bas (Erfudjcn Dorjuncljmenben ^anblung ju 
bcnadjridjtigen. Die ^Beteiligten finb bered)» 
tigt, fidj bei ber ^anblung nadj ben aUge» 
meinen, in bem (Sebiet bes crfudjten oerttag» 
fdjliefjenben Seils mafjgebenben 23orfdjriftcn 
Dcrtretcn ju laffen ober iijr bcijuwoljnen. ■

ülrtifcl 9
$ür bie (Erlebigung oon 9Imts= unb SRedjts» 

flilfeerfudjen mit (Einfdjlufj ber 3ufteHung 
non Gdjriftftüdcn bürfen fcinctlei (Sebüljten 
ober Auslagen erljoben werben; ausgenom» 
men finb Dorbcljaltlidj anberweitiger Übet» 
einfunft bie an Sadjoerftänbige gcjaljlten 
(Entfdjäbigungcn.

Šiiti fei 10
Stuf bic SRcdjtsIjilfc im IBcitreibungsDcr» 

faljren finben bic 25eftimmungen biefes 23er» 
trags SInwenbung, foweit nidjt in ben SIrti» 
fein 11 bis 13 etwas SIbwcidjenbcs angeorb» 
net ift.

SIrtifel 11
(*)  Hnanfcdjtbare fBerfügungcn (<£ntfdjci= 

bungen, iBcfdjlüffe, Slnorbnungcn) in Steuer» 
fadjen finb auf Eintrag, ber oon ber oberften 
SinanjDerwaltungsbcIjörbe bes einen per» 
tragfdjliefjcnbcn Teils an bie gleidje SBeljötbc 
bes anberen Dertragfdjliefjenben Seils ju 
ridjtcn ift, foftenfrei anjuerfennen unb ju 
DoUftredcn. Die Stncrfcnnung mufj ausbrüd» 
lidj ausgefprodjen werben.

(-) Die im 2lbfatj 1 bcjeidjnctcn Serfiigun» 
gen werben oljne Slnljörung ber Parteien 
gcmäfj ber (Sefetjgcbung bes Dcrtragfdjlicfjen» 
ben Seils Donjtrcdt, in bem bie 23oliftredung 
betrieben wirb.

(3) Dem (Erfudjcn um 23oHftrcdung ift eine 
(Erflärung ber juftänbigen ©eljörbc bes er» 
fudjenben Dertragfdjliefjenben Seils beiji> 
fügen, bafj bie 23erfügung unanfedjtbar ge» 
worben ift; bic Suftänbigfcit bicfcr SBcljörbc 
ift burdj bie oberfte ginanjDcrwaltungsbc» 
ijörbc bes erfudjenben Dertragfdjliefjenben 
Seils ju befdjeinigen.

(■*)  Sils Srunblagc ber 23oHftrcdung fönnen 
an Stelle ber in SIbfafj 1 bcjeidjnctcn 23er» 
fügungen SRüdftanbsauswcifc treten.

Šiiti fei 12
2luf (Srunb Don Doüftredbarcn 23erfügun» 

gen, bie nodj nidjt unanfedjtbar geworben 
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ako aj na základe zaistovacích príkazov 
(nariadení zátvorov), môže sa proti prí
slušníkom dožiadajúcej smluvnej strany 
žiadať dočasné zaistenie zabavením. Po
stihnutý je oprávnený privodiť zrušenie 
zabavenia poskytnutím zábezpeky, ktorej 
druh a výška musia sa v žiadosti uviesť. 
Článok 11 použije sa v primeranom smy
sle.

Článok 13.
Žiadosti o určitý spôsob výkonu alebo 

zaistenia treba vyhovieť, nakolko tento 
spôsob výkonu alebo zaistenia je podľa 
práva dožiadajúcej a dožiadanej smluvnej 
strany prípustný. Inak spôsob a uskutoč
nenie výkonu alebo zaistenia sa riadia po
dľa práva dožiadanej smluvnej strany.

Článok 14.
(') Úradná a právna pomoc môžu sa 

odmietnuť, ak smluvná strana, požiadaná 
o poskytnutie pomoci, pokladá ju za spô
sobilú ohroziť jej výsostné práva alebo je; 
bezpečnosť.

(=) Dožiadania, podľa ktorých sa majú 
zadovážiť na území dožiadanej smluvnej 
strany prípustné zprávy, oznámenia alebo 
dobrozdania osôb, ktoré nie sú zúčastnené 
ako daňovníci, môžu sa odmietnuť, ak do
žiadajúca smluvná strana nemôže podľa 
svojho vlastného zákonodarstva žiadať ob
dobné zprávy, oznámenia alebo dobrozda
nia. To isté platí o dožiadaniach, v kto
rých sa žiada oznámiť skutočné pomery 
alebo právne vzťahy, nakoľko znalosť 
týchto pomerov a vzťahov sa získa len na 
základe svedeckých, oznamovacích alebo 
znaleckých povinností, ktoré na území do
žiadajúcej smluvnej strany nejestvujú ako 
aj o dožiadaniach každého druhu, nakoľko 
by sa im mohlo vyhovieť len porušením 
obchodného, prevodzovacieho alebo živno
stenského tajomstva.

Článok 15.
(*)  Ale sa dožiadaniu celkom alebo čia

stočne vyhovie, treba bezodkladne vy
rozumieť dožiadajúcu vrchnosť o spôsobe 
vybavenia.

(s) Nakoľko sa dožiadaniu nevyhovie, 
má sa to bezodkladne oznámiť dožiada
júcej vrchnosti s udaním dôvodov a okol- 

finb, fowie auf Gtunb oon Hlneftanorbnungen 
(Gidjerftelíungsaufträgen) fann gegenüber 
¾íngcíjorigen bes erfudjenben oertragfdjliefjen*  
ben Teils einftweilige Gidjerftelíung im SBege 
ber Sefdjíagnaíjme oerlangt merben. Der 
betroffene ift beredjtigt, bie ¾lufíjebung ber 
befdjlagnaljme burd) íeiftung einer Gidjer» 
íjcit tjerbeijuführen, beten SUrt unb íjóíje in 
bem Grfudjen bcftimmt fein müffen. Hírtitel 
11 finbet finngemäfje HInwenbung.

Slrtiľel 13
Dem Grfudjen um eine bcftimmte Hlrt ber 

boUftredung ober Gidjerftelíung ift ju ent» 
fpredjen, foweit biefe Hirt ber ffloUftrcdung 
ober Gidjerftelíung nad) bem SRedjt bes et» 
fudjenben unb bes erfudjten ocrtragJdjliefjen» 
ben Teils juläffig ift. 3m übrigen ridjtcn fidj 
bie ¾lrt unb ©urdjfüljrung ber bollftrcdung 
ober Gidjerftelíung nad) bem IRcdjt bes et» 
fudjten Dcrtragfdjlic¾cnbcn Teils.

HIrtilcI 14
(') Die HImts» unb Síedjtsfjilfc laun abge» 

ícljnt merben, wenn ber Dertragfdjließcňbe 
Teil, ber um bie Jjilfeíciftung erfudjt ift, fie 
für geeignet Ijält, feine Jjoljeitsrcdjte ober 
feine Gidjerljcit ju gefäljrbcn.

(2) Grfudjen, auf Grunb bereu im Gebiet 
bes erfudjten oertragfdjliefjenben Teils ju*  
läffige HIusfünfte, ¾lnjeigcn ober Gutadjtcn 
uon ^Bctfoncn, bie nidjt als Gteuerpfíidjtige 
beteiligt finb, eingejogen merben [ollen, fön» 
nen abgcíeljnt merben, fomcit ber erfudjenbe 
oertragfdjlicficnbe Teil nadj feiner eigenen 
Gefcljgcbung nidjt in ber £agc ift, cntfpre» 
djenbe ilusfünfte, Hlnjcigcn ober Gutadjtcn 
ju oerlangen. Sas glcidjc gilt für (Erfudjcn, 
bie auf Mitteilung tatfädjlidjcr HJcríjältniffe 
ober redjtlidjcr bcjicljungcn geridjtet finb, 
fofern bie Kenntnis biefer Serljältniffc ober 
bejicljungcn nur auf Grunb uon Slusfunfts», 
Hlnjeigc» ober Gutadjtcrpflidjtcn gewonnen 
ift, bie in bem Gebiet bes erfudjenben oertrag» 
fdjliefjenben Teils nidjt beftcljcn, fowie für 
Grfudjen aller Hirt, foweit iljncn nur unter 
berleljung eines Gcfdjäfts», betriebe» ober 
Gcwcrbegcljcimniffcs genügt werben tonnte.

Hlrtifel 15
(') Wirb bem Grfudjen ganj ober fcilwcifc 

entfprodjen, fo ift bie erfudjenbe SBeljörbe 
über bie Hirt ber Grlcbigung unocrjüglidj ju 
unterridjten.

(2) Goweit bem Grfudjen nidjt entfprodjen 
wirb, ift bie erfudjenbe beljörbc Ijicruon 
unter Hingabe bet Grünbe unb ber fonft 
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nos tí, ktoré sa inak staly známymi a kto
ré sú dôležité pre ďalšie pokračovanie 
vo veci.

bcfannt geworbenen Umftänbc, bie für bie 
2Bcitcrfiiíjrung ber 6adje oon Bcbcutung 
finb, unDcrjiiglidj ju bcnaďjridjtigcn.

Článok 16.

Pre dotazy, zprávy, oznámenia a do
brozdania ako aj pre iné upovedomenia, 
ktoré dochádzajú niektorej smluvnej stra
ne pri úradnej a právnej pomoci, platia zá
konné ustanovenia tejto smluvnej strany o 
úradnej mlčanlivosti a úradnom tajomstve.

Hl. Overovanie listín.

Článok 17.

(') Finančnými súdmi jednej smluvnej 
strany napísané, vystavené alebo overené 
listiny, nepotrebujú pre použitie na.území 
druhej smluvnej strany v daňových ve
ciach overenie alebo legalizáciu, ak sú 
opatrené pečaťou alebo pečiatkou súdu.

(2) K uvedeným listinám patria aj listiny 
podpísané súdnym pisárom alebo osobou 
inak príslušnou, nakoľko ich podpis po
stačuje podľa zákonov smluvnej strany, 
ktorej súd náleží.

21 r t i t e I 16

2(uf bic 2lnfragcn, 2Iusfünfte, 2Injeigcn unb 
Gutadjten foroic auf fonftige Mitteilungen, 
bic im 2Bcgc ber 2lmts= unb Be^tsljiífe einem 
Dertragfdjliefjenben Teil jugeíjen, finben bie 
gcfctjlidjen Borfdjriftcn biefes Dcrtragfcf)[icf= 
fenben Seils über bic 2ImtsDcrfdjroiegcn[jcit 
unb Geljeimljaltung 2lnroenbung.

IIL Beglaubigung von Urtunben

Sír ti f cl 17

(*)  ®ie non fjinanjgcridjtcn bes einen dop 
tragfdjliefjcnbcn Seils aufgenommenen, aus» 
geftellten ober beglaubigten Urtunben be» 
bürfen, wenn fie mit bem (Siegel ober Stern» 
pel bes (Seridjts Dcrfcljen finb, jum (Sebraud; 
im (Sebiet bes anberen Dertragfdjliefjenben 
Seils in Steuerfadjen feiner Beglaubigung 
ober iegalifation.

(-’) ben bcjeidjnctcn Urtunben gehören 
audj bie Don bem (Scridjtsfdjrciber ober oon 
einer fonft juftänbigen jßerfon unterfdjrie» 
benen Urtunben, fofern biefe Unterfdjrift 
nadj ben ©efetjen bes Dertragfdjliefjenben 
Seils genügt, bem bas ©eridjt angeijört.

Článok 18.
Listiny, ktoré sú napísané, vystavené 

alebo overené najvyššou alebo vyššou fi- 
nančnosprávnou vrchnosťou jednej zo 
smluvných strán a sú opatrené pečaťou 
alebo pečiatkou vrchnosti, nepotrebujú 
pre použitie na území druhej smluvnej 
strany v daňových veciach overenie alebo 
legalizáciu.

IV. Záverečné ustanovenia.

Článok 19.
Najvyššie finančnosprávne vrchnosti 

obidvoch smluvných strán môžu bezpro
stredne uzavrieť dohodnutia o vykonávaní 
tejto smluvy. Môžu sa najmä dohodnúť na 
ustanoveniach o výkazoch nedoplatkov a 
o spravovaní peňažitých úhrad iného dru
hu v odbore daňovom ako aj o prepočítaní 
a o poukazovaní vymočených súm.

21 r t i f C I 18

Urtunben, bic ddh ber oberften ober einet 
Ijöljcrcn SinanjDcrraaltungsbcljörbe bes einen 
ber beiben Dertragfdjliefjenben Teile aufge» 
nommeit, ausgefteüt ober beglaubigt unb mit 
bem Siegel ober Stempel ber Beljörbe Der» 
fcljen finb, bebürfen jum (Sebraud) im (Sebiet 
bes anberen Dertragfdjliefjenben Teils in 
Gtcucrfadjcn feiner Beglaubigung ober £e» 
galifation.

IV. Odjlufjbcftimmungen 

2Irti fei 19

Die oberften ffinaiijDcrroaltungsbcbörbcn 
ber beiben Dertragfdjließcnben Teile fönnen 
unmittelbare Bereinbarungen jur Durdjfüfj» 
rung biefes Bertrags treffen. Sie fönnen 
insbefonbere 25eftimmungcn über bie SKüd» 
ftanbsausrocifc unb über bie Beljanblung 
oon ©clbleiftungcn anberer 2lrt auf ftcucr» 
lidjcm (Sebiet fomic über bie Umrcd)nung 
unb bie 2IbfüI)rung ber beijutreibenben Bc» 
träge oereinbaren.
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Článok 20.
Táto smluva sa má ratifikovať. Ratifi

kačné listiny majú sa čo najskôr vymeniť 
v Berlíne. Smluva nadobudne účinnosť 
výmenou ratifikačných listín a ostáva v 
platnosti, kým sa jednou zo smluvných 
strán najneskoršie šesť mesiacov pred 
uplynutím kalendárneho roku nevypovie. 
V prípade včasnej výpovede stráca smluva 
platnosť uplynutím tohto kalendárneho 
roku.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto 
smluvu podpísali a opečatili.

Zhotovené v dvoch pôvodinách v slo
venskej a nemeckej reči v Bratislave dňa 
21. júna 1941.

¾írtitcl 20
Dicfcr ©ertrag foll ratifijiert werben. Die 

©atififationsuríúnbcn fallen balbtnägíidjft 
in SBetlin ausgctaufdjt werben. Der ©ertrag 
tritt mit bem ©ustaufdj ber Katififations*  
urtunben in Äraft unb fall fo lange in (5cb 
tung bleiben, als er nidjt oon einem ber 
»crtragftfjlicfjcnben Teile fpäteftens fedjs 
OTonatc not ©blauf eines Ralcnberjaljrs 
gefünbigt roirb. 3m Jallc redjtacitiger fiün= 
bigung ocrlicrt ber ©ertrag mit bem ©blauf 
biefes Äalcnberjaljrs bie ©Jirtfamteit.

3u ílrtunb beffen Ijaben bie Scoollmäd)*  
tigten biefen ©ertrag unterfertigt unb mit 
Siegeln ncrfcíjen.

©usgcfcrtigt in boppelter llrfdjrift in 
beutfdjer unb floroatifdjer 6pradje in 5pre¾= 
bürg am 21. 3uni 1941.

POLYAK v. r.
RAKŠANY v. r. 
KAŠCAK v. r. 

LUDIN v. r.
HEDDING v. r.

Záverečný protokoL

Pri podpísaní smluvy, uzavretej dneš
ného dňa medzi Slovenskou republikou a 
Nemeckou ríšou o právnej ochrane a práv
nej pomoci v daňových veciach, učinili 
podpísaní splnomocnenci nasledujúce sú
hlasné vyhlásenia, ktoré tvoria podstatnú 
súčiastku tejto smluvy:

1. Ustanovenia článku 2 odsekov 1 a 2 
majú sa vykladať tak, že s daňovníkmi 
tam uvedenými bude sa zaobchádzať da
ňové rovnako nielen formálne, ale aj ma
teriálne.

2. Pri vymáhaní platí vzájomnosť za 
preukázanú. Ináč platí vzájomnosť, ktorá 
je predpokladom pre vybavovanie dožia
daní o úradnú a právnu pomoc, za preuká
zanú, ak sa k jednotlivému dožiadaniu o 
úradnú a právnu pomoc pripojí vrchno
sťou, príslušnou pre sprostredkovanie do
žiadania, osvedčenie, ktorým sa úradne zi
sťuje, že obdobnému dožiadaniu sa vy
hovie podľa práva dožiadajúcej smluvnej 
strany.

3. S výhradou odchylných dohodnutí 
treba pri vykonávaní smluvy preklady, 
ktoré sa majú zhotoviť, overiť, a to dožia-

G^Iu^protofoH

5Bei ber Unterjeidjnung bes am Ijeutigen 
Tag jroifdjen bem Deutfdjcn ©eidj unb ber 
Gloroatifdjcn ¾epublif abgefdjloffencn ©et» 
trags über Kcdjtsfdjutj unb ¾edjtsljilfc in 
Steuerfadjen Ijaben bic untcrjcidjncten ®e= 
aoUmädjtigten folgenbe übcrcinftimmenbe 
(Ertlärungen abgegeben, roeldje einen roefcnN 
lidjen Teil bes ©crtrags fclbft bilben:

1. Die Beftimmungcn bes ©rtifcls 2 ©b= 
fätje 1 unb 2 finb baljin ausjulcgcn, bafj bic 
bort genannten Stcucrpflidjtigcn fteucrlidj 
nidjt nur formell, fonbern audj materiell 
gleidj bcljanbclt roerben.

2. ©uf bem ©ebiet ber ©citrcibung gilt 
bie ôegcnfcitigfcit als gegeben. 3m übrigen 
gilt bic eine ©orausfetjung für bic <ErIcbi= 
gung ber ©mts= unb Sicdjtsljilfectfudjen 
bilbcnbe (5egenfeitigfeit als oorlicgcnb, roenn 
bem einjelncn ©mts= unb ©cdjtsljilfeerfudjen 
eine (Erllärung ber für bic Übermittlung bes 
(Etfudjens juftänbigen ©cljörbc beigefügt ift, 
bic amtlidj fcftftcHt, bafj einem entfprcd)en= 
ben (Erfudjcn nadj bem 9lcdjt bes erfudjenben 
Dertragfdjliefjenben Teils genügt roerben 
roirb.

3. ©orbcfjaftlidj abroeidjenber ©ereinba» 
tungen finb bic bei Durdjfüljrung bes ©er» 
trags anjufertigenben Übcrfetjungcn ju be= 
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dajúcou vrchnosťou alebo vrchnosťou prí
slušnou pre sprostredkovanie dožiadania 
alebo prísažným či verejne ustanoveným 
tlmočníkom dožiadajúcej alebo dožiadanej 
smluvnej strany.

4. Zásadne sa nemôže vyžadovať zasie
lanie spisov. Výnimky vyžadujú súhlas 
obidvoch najvyšších finančnosprávnych 
vrchností; žiadosť o zaslanie spisov sa má 
podať len vtedy, ak to vyžadujú dôležité 
záujmy dožiadajúcej smluvnej strany. Ne
dotknutým ostáva oprávnenie každej 
smluvnej strany pripojiť k svojim dožiada
niam vlastné spisy, ktoré majú slúžiť vy
konaniu dožiadania.

5. Ak je nepochybné, že výkon nebude 
mať výsledok, vráti sa dožiadanie dožia
dajúcej vrchnosti a pripojí sa o tom osved
čenie.

6. Vymáhané daňové pohľadávky ne
platia u dožiadanej smluvnej strany za 
prednostné.

7. Dožiadania o výkon majú sa podávať 
len vtedy, ak u dožiadajúcej smluvnej stra
ny nie sú dané dostatočné možnosti pre 
výkon.

8. V článku 18 uvedené vrchnosti ozná
mia si obidve smluvné strany soznamom, 
ktorý možno obojstrannou shodou kedy
koľvek pozmeniť alebo doplniť v pokra
čovaní administratívnom.

9. Úradná a právna pomoc, dohodnutá 
touto smluvou, má sa poskytovať aj pre 
daňové prípady a ohľadne skutočností, 
ktoré sa vzťahujú na minulosť.

10. Pochybnosti a ťažkosti pri výklade 
a použití tejto smluvy objasnia sa v shode 
medzi najvyššími finančnosprávnymi vrch
nosťami obidvoch smluvných strán.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpí
sali tento záverečný protokol.

Zhotovené v dvoch pôvodinách v slo
venskej a nemeckej reči v Bratislave dňa 
21. júna 1941.

gläubigen, unb jwar burd) bie erfut^enbe 
ober bic für bie Übermittlung bes (Erfudjcns 
juftänbige SBcljörbe ober burd) einen ocr= 
cibigtcn ober öffentlidj beftellten Stolmctfdjcr 
bes erfudjenben ober bes erfudjten oertrag» 
fdjliefjenben Seils.

4. Sie Übcrfcnbung eón Sitten tann grunb» 
fätjlidj nidjt geforbert werben. Slusnaljmcn 
bebürfen bes (Einocrnc^mcns ber beiben 
oberften Sinanjocrroaltungsbcljörben; bas 
(Erfudjcn um Übermittlung oon Sitten fall 
inbeffen nur geftellt werben, wenn es erljcbs 
lidje Bntcrcffcn bes erfudjenben oertrag» 
fdjliefjenben Seils erljcifdjcn. Unberüljrt 
bleibt bie SBefugnis jebes oertragfdjliefjenben 
Seils, feinen (Erfudjcn eigene Sitten beiju» 
geben, bic ber Durcfjfüljrung ber (Erfudjcn 
bienen foUcn.

5. Gteljt feft, bafj bie SBoIIftrcdung feinen 
(Erfolg Ijabcn wirb, fo wirb bas Črfucfjen 
unter ^Beifügung einer SBefdjcinigung Ijier» 
über an bic erfudjenbe SBeljörbe jurüdge» 
leitet.

6. Die bcijutrcibcnbcn Gtcuerforbcrungcn 
gelten in bem erfudjten oertragfdjlicfjenben 
Seil nidjt als beoorredjtigt.

7. (Erfudjcn um Stoüftrcdung foUcn nur 
geftellt werben, foweit ausreidjenbe Stoik 
ftrcdungsmöglidjfcitcn im erfuetjenben oct» 
tragfdjliefjenben Seil nidjt beftcljcn.

8. Die beiben oertragfdjlicfjenben Seile 
werben bie in ¾IrtiEcI 18 bcjeidjnctcn 58c» 
Ijörben in einem SBerjeidjnis betanntgeben, 
bas im beiberfeitigen (Einocrftänbnis jeber» 
3cit auf bem Söerwaltungswcge geänbert 
ober crgänjt werben laun.

9. Súc SÍmts= unb SHcdjtsIjilfc, weldjc in 
biefem Söcrtrag oercinbart ift, foUcn audj für 
GtcuerfäHc unb im Ejinblitf auf Satfadjcn 
gcwäljrt werben, bic fidj auf bic Vergangen» 
Ijeit bejicljcn.

10. gwcifel ober Gdjwicrigfcitcn bei ber 
QIusIcgung unb Slnwcnbung biefes Vertrags 
werben im (Einocrncljmcn jwifdjen ben ober» 
ften ginanjoerwaltungsbcljörbcn ber beiben 
oertragfdjlicfjenben Seile gctlärt werben.

3u ürtunb beffen Ijabcn bic SBcooHmäd)» 
tigten biefes GdjIufjprototoH untcrjcidjnet.

¾tusgcfertigt in boppelter Urfdjrift in 
bcutfdjcr unb fiowatifdjer Gpradje in SJ3rcfo» 
bürg am 21. Juni 1941.

POLYAK v. r.
RAKŠÁNY v. r.
KAŠČÁK v. r.

LUDIN v. r. 
HEDDING v. r.
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Príloha 1. Anlage 1.

Predseda slovenskej delegácie.

Bratislava, dňa 21. júna 1941.

Pán predsedal
Naväzujúc na smluvu, podpísanú dnes 

medzi Slovenskou republikou a Nemec
kou ríšou o právnej ochrane a právnej po
moci v daňových veciach, mám čest Vám 
potvrdil nasledujúce dohodnutie:

Daňami v smysle článku 1 sa v pomere 
medzi smluvnými stranami rozumejú aj 
poplatky, ktoré sa vyberajú v Slovenskej 
republike pre štát, v Nemeckej ríši pre 
ríšu alebo krajiny, v Protektoráte Čechy 
a Morava aj pre protektorát.

Prijmite, pán predseda, výraz mojej 
hlbokej úcty

Dr. Dezider Rakšány v. r.

Predsedovi nemeckej delegácie 
pánu ministerskému riaditeľovi 
profesorovi Dr. Ottovi Heddingovi 
v Bratislave.

Der Botfi^nbe ber Deutfdjen Delegation

íßrefjbutg, ben 21. Júni 1941.

Ijerr Borfiijenber!
3m ¾lnfdjlufj an ben beute unterjcidjncten 

Beitrag jwifdjen bem Deutfdjen ÍReid) unb 
bet Glowatifdjen Bepubliľ über Betbtsfdjutj 
unb Stcdjtsfjilfe in éteuerfadjen becfjre idj 
mid) bie folgenbe Vereinbarung ju beftäti= 
gen:

¾lls Steuern im Sinne bes SIrtifels 1 wer» 
ben im Beríjältnis jroififjen ben nertrag= 
fdjliefjenben Teilen aud) Gebühren angefe= 
Ijen, bie im Deutftben Weid) für bas SŔeitb 
ober bie £änber, im fßroteftorat Böhmen 
unb OTäbren aud) für bas fßroteftorat, in 
ber Glomatifdjen ÍHepublil für ben Staat 
erhoben merben.

(genehmigen Sie, ^en Borfitjenber, ben 
füusbrud meiner ausgejeiebneten Jjotbad;» 
tung

Dr. Dtto ijebbing e. b-

fün ben
Borfitjenben ber Sforoafifdjcn
Delegation ijerrn fiegationsrat
Dr. Dcjiber Baľšánp 
in fßrefjbutg.

193.
Vyhláška ministra zahraničných vecí 

zo dna 23. septembra 1942,
ktorou sa uverejňuje usnesenie vlády Slovenskej republiky o uvedení do predbež
nej vnútroštátnej účinnosti obchodnej dohody medzi Slovenskom a Bulharskom.

Vláda Slovenskej republiky vo svojom zasadnutí dňa 2. septembra 1942 po
dľa § 1 ods. 1 zákona č. 165/1940 SI. z. so súhlasom prezidenta republiky sa usnie
sla, aby obchodná dohoda, podpísaná v Sofii dňa 12. augusta 1940 splnomocnenými 
zástupcami Slovenskej republiky a Bulharského kráľovstva, vyhlásením v Sloven
skom zákonníku sa uviedla v predbežnú vnútroštátnu účinnost.

Dohoda sa uverejňuje v slovenskom a francúzskom pôvodnom znení.
Dr. Tuka v. r.
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Obchodná dohoda 
medzí

SLOVENSKOM
a

BULHARSKOM.

Pán prezident 
Slovenskej republiky

a
Jeho veličenstvo kráľ Bulharov

Vedení túhou čím viac utúžiť obchodné 
vzťahy medzi oboma štátmi, rozhodli sa 
uzavrieť obchodnú dohodu a menovali za 
tým účelom svojich splnomocnencov,

Pán prezident
Slovenskej republiky: 

pána Jána Országha, 
prednostu národohospodárskeho odboru 

v ministerstve zahraničných veci;

Jeho veličenstvo kráľ Bulharov:

pána Nikolu Petzeffa, 
splnomocneného ministra « prednostu konzulárne
ho a národohospodárskeho odboru v ministerstve 

zahraničných vecí a kultu«

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, 
nájdených v dobrej a náležitej forme, do
hodli sa na nasledovných ustanoveniach:

Článok 1.
Príslušníci jednej Smluvnej Strany bu

dú požívať na území druhej Strany, po
kiaľ sa týka vykonávania obchodu, živnosti, 
plavby alebo akéhokoľvek iného zamestna
nia, tie isté prava, výsady a výhody všetké
ho druhu, ktoré sú alebo budú priznané 
príslušníkom štátu, požívajúceho najvyš
šie výhody.

Príslušníci jednej Smluvnej Strany bu
dú mať právo, ak budú zachovávať zákony 
a nariadenia štátu, voľne vstupovať na úze
mie druhej Strany, tam cestovať, zdržiavať 
sa, ako i toto v každom čase voľne opustiť 
bez toho, že by boli podrobení iným obme
dzeniam akéhokoľvek druhu než tým, kto
rým by boli podrobení príslušníci štátu po
žívajúceho najvyššie výhody. Budú mať, 
podrobujúc sa zákonom a nariadeniam štá
tu, úplnú slobodu vykonávať všetky reme
slá aJebo zamestnania, ktorých výkon nie 
je alebo nebude podľa zákona vyhradený I

Accord commercial 
entre

LA SLOVAQUIE 
et

LA BULGARIE.

Monsieur le Présideat de la 
Republique Slovaque

et
Sa M a j e s t e le R o' i des Bulgares 
animés du désir de resserrer de pius en pius 
les relations commerciales entre les deux 
Etats, ont résolu de conclure un Accord 
commercial et ont nommé ä cet effet leurs 
Plénipotentiaires,
Monsieur le President de la 

Republique Slovaque:
Monsieur Ján Országh, 

Dírecteur des Affaires Ecooomiques 
au Minislére des Affaires Etraagércs;

Sa M a j e s t é le Roi 
des Bulgares:

Monsieur Nicolas Petzeff, 
Miníslre Plönipoteniiaire, Directeur des Affaires 
Comsulaires et Economiques au Mínislére des 

Affaires Etrangéres et des Culles.

Lesquels, aprés avoir échangé leurs 
pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due 
forme, sont convenu des dispositions sui- 
vantes:

Article premier.
Les ressortissants de ľune des Parties 

Contractantes jouiront sur ľe territoire de 
ľautre Partie, en ce qui concerne ľexer- 
cice du commerce, de ľindustrie, de la na- 
vigatíon ou de toute autre profesiou, de 
mémes droits, Privileges et faveurs de tou
te sorte qui sont Ou seront accordés aux 
ressortissants de la nation la pius favorisée.

Les ressortissants de ľune des Parties 
Contractantes auront le droit, en obser- 
vant les loi et réglements du Pays, ďentrer 
librement, de voyager, de séjourner et de 
s'établir sur le territoire de ľautre, ainsi 
que de le quitter librement en tout temps, 
sans étre soumis á des restrictions, de 
quelques natures qu'elles soient, autres 
que celieš auxquelles seraient soumis les 
ressortissants de la nation le pius favo
risée. lis auront, en se conformant aux 
lois et réglements du Pays, la pleine liber
té ďexercer tout métier ou profession,
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vlastným príslušníkom. Budú mat právo 
nadobúdal, vlastniť, prenajímať a predať 
všetky druhy hnuteľného a nehnuteľného 
majetku, pokiaľ zákony štátu neustanovu
jú iné. Budú mať právo vystupovať pred 
súdmi a budú mať voľný prístup na úrady 
druhej Smluvnej Strany.

Bude sa s nimi zachádzať vo všetkých 
vzťahoch tým istým spôsobom ako s prí
slušníkmi hociktorého iného štátu.

Každá Smluvná Strana vyhradzuje si 
právo zakázať individuálnym opatrením 
buď v dôsledku zákonitého rozhodnutia, 
buď podľa zákonov a nariadení o žobraní, 
o zdravotnej alebo mravnostnej polícii, ako 
aj o polícii týkajúcej sa vnútornej alebo 
vonkajšej bezpečnosti štátu, príslušníkom 
druhej Strany usadiť sa alebo zdržovať sa 
na jej území.

Článok 2.

S príslušníkmi jednej zo Smluvných 
Strán, ktorí sa uberajú na veľtrhy a trhy 
na územie druhej Strany za tým účelom, 
aby tam obchodovali, bude sa zachádzať 
vzájomne s výnimkou opačných ustanove
ní zákonov a nariadení o kočovných živno
stiach ako s príslušníkmi štátu, požívajúce
ho najvyššie výhody, ak môžu predložiť 
legitimáciu, ktorá zodpovedá vzoru uvede
nému v Medzinárodnej dohode pre zjedno
dušenie colných formalít, podpísanej v Že
neve dňa 3. novembra 1923.

Článok 3.

1. Príslušníci každej Smluvnej Strany 
na území druhej strany budú vyňatí z akej
koľvek vojenskej služby v brannej moci 
ako aj z každej dávky uloženej náhradou 
za osobnú vojenskú službu a naopak nebu
de sa im nijako brániť, aby zmenili svoju 
vojenskú povinnosť vo vlastnom štáte.

2. Za mieru a za vojny budú nútení len 
k tým vojenským plneniam a rekvizíciám, 
ktoré sa uklaďajú vlastným príslušníkom 
a to v tej istej miere a podľa rovnakých zá
sad ako títo. -

Článok 4.
Smluvné Strany sa dohodly priznať si 

vzájomné zaobchádzanie podľa doložky o 
najvyšších výhodách vo všetkom, čo sa týka 

dont ľexercice n‘est ou ne serait pas, 
suivant la loi, réservé aux nationaux.

Ils auront le droit d'acquérir, de pos- 
séder, ďaííermer et d'aliéner toutes espé- 
ces de biens mobilíers ou immobiliers, á 
moins que les lois du Pays ne disposent 
autrement. Ils auront le droit d'ester en 
juslice et auront accés libre auprés des 
autorités de ľautre Partie Contractante.

Ils seront traités sous tous les rapports 
de la merne maniere que les ressortissanls 
ďun autre Etat quelconque.

Chacune des Parties Contractantes se 
réserve le droit ďinterdire, par mesure 
individuelle, soit á la suite d une sentence 
légale, soit ďapres les lois et réglements 
sur la mendicité, la police sanitaire ou des 
moeurs, ansi que sur la police corcemant 
la súreté intérieure ou extérieure de 
l'Etat, aux ressortissanls de ľautre Partie 
de s'établir ou de séjoumer sur son terri
toire.

Article 2.
Les ressortissanls de ľune de Parties 

Contractantes se rendant aux foires et 
marchés sur le territoire de ľautre á 
ľeffet ďy exercer le commerce seront 
réciproquement traités, sauf les dispo- 
sition contraires des lois et réglements 
concemant les Industries ambulantes, 
comme les ressortissanls de la nation la 
pius favorisée, s'ils peuvent présenter tme 
čarte ďidentité conforme au modele figu
rant dans la Convention internationale 
pour la simplification des formalités doua- 
niéres, signée ä Genéve le 3 novembre 
1923.

Article 3.
1. Les ressortissanls de chacune des 

Parties Contractantes seront exempts, sur 
le territoire de l'Autre, de tout Service 
militaire dans la force armée, ainsi que de 
toute contribution imposée en compen- 
sation du Service militaire pereonnel et 
ďautre part, ils ne seront nullement 
empéchés de remplir leurs devoirs mililai- 
res dans leur propre Pays.

2. Ils ne seront attreints en temps de 
paix et en temps du guerre qu'aux pre- 
station et réquisition militaire« imposées 
aux nationaux dans la merne mesure et 
ďaprés les mémes principes que ces der- 
niere.

Article 4.
Les Parties Contractantes conviennent 

de s'accorder réciproquement le traite
ment de la nation la pius favorisée pour 
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ciel a všetkých vedľajších poplatkov, spô
sobu vyberania ciel ako aj pravidiel, for
malít a tiarch, ktorým by mohly byť podro
bené úkony colného odbavenia.

Článok 5.
Následkom toho tovary, prirodzené pro

dukty alebo výrobky, pochádzajúce z kaž
dej Smluvnej Strany vo vyššie uvedených 
vzťahoch, nebudú v žiadnom pripade podro
bené iným alebo vyšším clám, dávkam ale
bo bremenám, ani iným alebo viac zaťažu
júcim pravidlám a formalitám ako tie, kto
rým sú alebo budú podrobené produkty to
ho istého druhu pochádzajúce z ktorého
koľvek tretieho štátu.

Článok 6.
Tak isto tovary, prirodzené produkty 

alebo výrobky, vyvážané z územia každej 
Smluvnej Strany na územie druhej Smluv
nej Strany, nebudú v žiadnom prípade po
drobené v tých istých vzťahoch iným alebo 
vyšším clám, dávkam alebo ťarchám, ani 
prednisúm a formalitám viac zaťažujúcim, 
ktorým sú alebo budú podrobené tie isté 
produkty určené na územia ktoréhokoľvek 
iného štátu.

Článok 7.
Všetky prednosti, výhody, privilégiá a 

immunity, ktoré boly alebo budú v budúc
nosti udelené na vyššie uvedenom obore jed
nou z oboch Smluvných Strán na tovary, 
prirodzené produkty alebo výrobky pochá
dzajúce z ktoréhokoľvek iného alebo urče
né na územia ktoréhokoľvek iného štátu, 
budú bezprostredne a bez náhrady použité 
na produkty toho istého druhu, ktoré po
chádzajú od druhej Smluvnej Strany alebo 
sú určené na územie tejto Strany.

Článok 8.
Produkty pôdy a priemyseľné výrobky 

jednej Smluvnej Strany, ktoré prešly úze
mím jedného alebo viac tretích štátov, ne
budú podrobené pri ich dovoze na územie 
druhej Strany vyšším clám a dávkam, ako 
by podliehaly, keby boly dovezené priamo 
z ich zeme pôvodu.

Článok 9.
V prípade, kde tovary odoslané z jed

ného štátu do druhého budú vrátené pô- 

tout ce qui concerne les droits de dúuane 
et tous droits accessoires, le móde de per- 
ccption des droits ainsi que pour les rég- 
les, formalités et charges, auxquelles les 
opératiúns de dédouanement pourraient 
étre soumises.

Article 5.
En conséquence, les marchandises, les 

produits naturels ou fabriqués, originaires 
de chacune des Parties Contractantes, ne 
seront en aucun cas assujettis, sous les 
rapports susvisés, á des droits, taxes ôu 
charges autres ou plu élevés, ni ä des 
regles et formalités autres ou pius oné- 
reuses que ceux auxquels sont ou seront 
assujettis, les produits de merne náture 
originaires ďun pays tiers quelconque.

Article 6.
De méme, les marchandises, les pro

duits naturels ou fabriqués exportés du ter
ritoire de chacune des Parties Contractan
tes á destination du territoire de ľautre 
Partie Contractante ne seront en aucun 
cas assujttis, sous les mémes rapports, ä 
des droits, taxes ou charges autres ou pius 
élevés, ni á des regles et formalités pius 
onéreuses que ceux auxquels sont ou se
ront assujettis les mémes produits desti- 
nés au territoire d‘un autre pays quelcon
que, 

Article 7.
Tous les avantages, faveurs, Privileges 

et immunités, qui ont été ou seront accor- 
dés ä ľavenir par ľune des deux Parties 
Contractantes, dans la maniere susdite, 
aux marchandises, aux produits naturels 
ou fabriqués originaires ďun autre quel
conque ou destinés au territoire d un 
autre pays quelconque seront, immédiate- 
ment et sans compensation, appliqués aux 
produits de méme náture originaires de 
ľautre Partie Contractante ou destinés 
au territoire de cette Partie.

Article 8.
Les produits du sol et de ľindustrie de 

ľune des Parties Contractantes, aprés 
avoir transité par les territoires ďun ou 
des pays tiers, ne seront pas soumis, lors 
de leur importation sur le territoire de 
ľautre, á des droits ou taxes pius élevés 
que s‘ils avaient été importés directement 
de leur pays ďorigine.

Article 9.
Dans le cas ou des marchandises expé- 

diées de ľun. des Pays verš ľautre seront 
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vodnému odosielateľovi, pretože ich adrer 
sát neprijal alebo z iného dôvodu, nebude 
sa vyberať pri ich zpätnom vývoze vývozné 
clo a už zaplatené dovozné clo sa vráti 
alebo nebude sa požadovať dlžné dovozné 
clo, pod podmienkou, že tovar zostane až 
do zpätného vývozu pod colným dozorom 
alebo pod dozorom verejného dopravného 
podniku a že zpätný vývoz sa prevedie 
pomocou istého dopravného dokladu v le
hote troch mesiacov od dovozu, bez toho, 
že by bola urobená akákoľvek zmena na 
tovare.

Článok 10.
Pokiaľ budú zachovávané predpisy sty

ku, oslobodenie od cla sa bude priznávať:

1. na tovary určené pre výstavy, súťa
že, veľtrhy;

2. na upotrebené vonkajšie obaly kaž
dého druhu, ktoré boly dovezené na napl
nenie a zpäť vyvezené po naplnení. 

renvoyées á ľexpédileur originaire pour 
cause ďinacceptation par le destinataire ou 
pour ďautres raisons, il ne séra pas pereu 
de droit ďexportation, lors de la réexpor- 
tation, le droit ďimportation déjá payé 
séra remboursé ou il ne séra pas fait ré- 
clamation du droit ďimportation dú, á con- 
dition que les marchandises aient été re- 
stées jusqu'ä la réexportation sous le con- 
trôle de la douane ou ďune entreprise pub- 
lique de transport et que la réexportation 
ait eu lieu moyennant le méme document 
de transport dans le délai de trois mois á 
cómpter de ’limportation, sans qu'aucun 
changement ait été apporté aux marchan
dises.

Article 10.
Tant que les preseriptions corcernant 

ľadmission temporaire seront observées, 
la franchise en douane séra accordée:

1. aux marchandises destinées aux ex- 
positions, concours, foires;

2. aux emballages extérieurs de tout 
genre ayant déja servi, qui ont été im- 
portés pour étre remplis et réexporlés 
aprés avoir été remplis.

Článok 11.
Smluvné Strany zaručujú si navzájom 

doložku o najvyšších výhodách ohľadne 
zákazu alebo obmedzenia pri dovoze alebo 
vývoze tovarov.

Článok 12.
Pri dovoze alebo vývoze nebudú navzá

jom podliehať žiadnym clám, dávkam pri 
vstupe alebo výstupe:

1. šatstvo a predmety, ktoré slúžily pre 
osobnú potrebu ako aj potraviny na cestu, 
potrebné cestujúcim počas ich cesty v 
množstve primeranom okolnostiam, pokiaľ 
sa s nimi nebude obchodovať;

2. vzorky tiež aj na kartónoch, ktoré 
nemožno použiť na iné, ale s výnimkou 
predmetov monopolu;

3. upotrebené a značkami opatrené oba
ly všetkých druhov, ak ide o obaly vrátené, 
pochádzajúce z vývozných zásielok a ak 
budú vrátené v stanovenej lehote.

Article 11.
Les Parties Contractantes se garantis- 

sent également le traitement de la nation 
la pius favorisée en ce qui concerne les 
Prohibition ou les restrictions quant ä 
ľimportation ou á ľexportalion des mar
chandises.

Article 12.
A ľimportation ou ä ľexportalion se

ront mutuellement exempts de tous droits 
ou taxes ďentrée et de sortie:

1. les effels et les objets ayant servi 
ä ľusage pereonnel, ainsi que les provi- 
sions de route nécessaires aux voyageurs 
pendant leur voyage et dans une quantité 
correspondante aux circonstances, en tant 
qu' il n'en séra pas fait commerce;

2. les échantillons, méme sur cartons 
ne pouvant pas étre utilisées autrement, 
mais ä ľexceplion des objets de mono
pole;

3. les emballages marqués de toutes 
sortes, ayant servi, s‘il s'agit ďemballa- 
ges retournés provenant des envois ďex
portation et s'ils sont retournés dans le 
délai déterminé.



818 Slovenský zákonník č. 193,

Článok 13.
Každá Smluvná Strana má právo žia

dať, aby tam dovážané tovary, ktoré po
chádzajú od druhej Strany, boly sprevádza
né preukazom o pôvode vystaveným prí
slušnými úradmi. Tieto preukazy budú 
oslobodené od konzulárneho overenia.

Článok 14.
Uľahčenie a výhody poskytnuté Bulhar

skom iným štátom na základe prevádzania 
viacstranných medzinárodných smlúv, bu
dú priznané tiež Slovensku avšak s pod
mienkou, že tie isté uľahčenia a výhody bu
dú priznané Slovenskom Bulharsku.

Článok 15.
1. S loďmi každej Smluvnej Strany, s 

ich nákladmi, veliteľmi, posádkami a ce
stujúcimi bude sa v prístavoch a pobrež
ných vodách druhej Strany nakladať v kaž
dom ohľade tým istým spôsobom ako s do
mácimi alebo štátu, ktorý požíva najvyššie 
výhody.

2. Nakladanie ako s domácimi loďami, 
alebo ich nákladmi nevzťahuje sa

a) na výhody priznané domácemu ry
bolovu,

b) na zvláštne opatrenie učinené, aby 
sa povzbudila domáca plavba podporami,

c) na výhody priznané domácim špor
tovým sdruženiam,

d) na pobrežnú plavbu,
e) na vykonávanie služby lodivodnej, 

vlečnej, signalizačnej a záchrannej v prí
stavoch,

f) na plavbu vo vnútrozemských vo
dách, netvoriacich čiastku zmedzinárodne
nej riečnej sieti.

Článok 16.
1. Pod podmienkou, že vstupujú na úze

mie jednej zo Smluvných Strán a že ho 
opäť opustia, podrobujúc sa pri tom záko
nom a nariadeniam tejto Strany, či už s 
nákladom alebo bez neho, ako dopravné 
prostriedky pre dopravu osôb alebo tovaru 
nebudú podliehať nijakým vstupným a vý
stupným dávkam:

a) lode a člny každého druhu rozume
júc v to ich obvyklý inventár a výstroj na

Article 13.
Chacune des Parties Contractantes a 

le droit d'exiger á ce que les marchandises 
importées chez eile et originaires de 
ľautre Partie soient accompagnées d'un 
certificat d'origine, délivré par les autori- 
tés compétentes. Ces certificats seront 
exemptés de légalisation cOnsulaire.

Article 14.
Les facilités et avantages, donnés par 

la Bulgarie á ďautres Pays, en vertu de 
ľapplication par eile des Conventions mul- 
tilatérales internationales seront accordés, 
aussi, á la Slovaquie, á condition, toute- 
fois, que les memes facilités et avantages, 
soient également reconnus par la Slova
quie ä la Bulgarie.

Articl'e 15.
1. Les navires de chacune des Parties 

Contractantes, leurs cargaisons, leure 
commandants, équipages et passagens joui- 
ront dans les ports et dans les eaux terri
toriales de ľautre Partie, ä tous égards, 
du méme traitement que celui des natio
naux Ou de la nation la pius favorisée,

2. Le traitement des navires nationaux 
ou de leurs cargaisons ne s'étend pas:

a) aux faveurs accordées ä la péche 
nationale,

b) aux mesures spéciales prises pour 
encourager la navigation nationale par des 
subsides,

c) aux faveurs accordées aux sociétés 
nationales de šport,

d) au cabogate,
e) á ľexercice du Service de pilolage, 

de remorquage, Signalisation et de sauveta- 
ge dans les ports,

f) á la navigation dans les eaux mté- 
rieures ne faisant pas partie d’un réseau 
fluvial intematíonalisé.

Article 16.
1. A condition qu íls entrent dans le 

territoire de ľune des Parties Contrac
tantes et qu'ils le quittent, tout en se con- 
fomant aux lois et réglements de cette 
derniere, soit avec leur cargaisún, soit 
sans eile, comme moyens de transport, 
tant pour les personnes que pour les 
marchandises, seront exempts de toutes 
taxes d'entrée et de sortie:

a) les navires et les bateaux de toute 
espéce, y compris leur inventaire et 
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nich sa nachádzajúce, ich domáce lekárnič
ky, ako i náhradné súčiastky a náradie, 
ktoré sa súčasne dopravuje na uvedených 
lodiach a člnoch, aby slúžilo na opravu v 
prípade poškodenia;

b) lokomotívy s tendrami, alebo bez 
nich, ako i železničné vagóny a ich ob
vyklé príslušenstvo,, nachádzajúce sa v 
nich;

c) lietadlá so všetkými predmetmi po
trebnými pre vzduchoplavba ako i všetky 
náhradné súčiastky a náradie potrebné k 
oprave v prípade poškodenia.

2. Od všetkých dovozných a vývozných 
dávok sú oslobodené tiež aj všetky pohon
né hmoty, nachádzajúce sa na lodiach a 
člnoch, lokomotívach a lietadlách jednej 
zo Smluvných Strán v množstve odpoveda
júcom dobe precestovania po colnom úze
mí druhej Smluvnej Strany, ako aj šatstvo, 
bielizeň, potraviny a predmety monopolné, 
tieto však len v množstve prípustnom po
dľa monopolných predpisov dovozného 
štátu, ktoré berie so sebou posádka pre 
vlastnú potrebu alebo spotrebu.

3. Predmety a materiál nachádzajúci sa 
na lodiach, člnoch a lietadlách musia byf 
zapísané v inventári dopravného prostried
ku. Pokiaľ by neboli zapísané v inventári, 
musia byf zapísané vo zvláštnom sozname.

4. Inventár a zvláštny soznam bude sa 
povinne predkladaf colným úradom a or
gánom, ak o to požiadajú.

équipement habituel s'y trouvant, leure 
pharmacies de famílie, aínsi que les piéces 
de rechange et les ustensiles qui sont 
transportés en méme temps sur les navires 
et bateaux mentionnés, pour servir ä la 
réparation en cas ďavarie;

b) les locomotives avec ou sans ten- 
ders, ainsi que les vagons, leure accessoi- 
res habituels s'y trouvant;

c) les avions avec tous les objets né- 
cessaires pour la navigation ainsi que 
toutes les piéces de rechange et les us
tensiles nécessaires pour la réparation en 
cas ďavarie.

2. De méme, sont exempts de toutes 
taxes ďimportation et ďexportation tous 
conbustibles se trouvant sur les navires 
et bateaux, sur les locomotives et avions 
de ľune des Parties Contractantes, dans 
une quantité correspondante á la longeur 
du parcours dans le territoire douanier de 
ľautre, ainsi que les vétements, le linge, 
les vivres et les articles de monopole- 
ceux-ci seulement dans une quantité admi- 
se par les dispositions de monopole res- 
pectives de ľEtat importateur- qu'apporte 
ľéquipage pour son propre usage ou con- 
sommation.

3, Les objets et le matériel se trou
vant sur les navires, les bateaux et les 
avions devront étre inscrits dans ľinven- 
taire du véhicule. En tant qu'ils ne se- 
raient pas enregistrés dans ľinventaire, ils 
devront étre insc»rits dans une liste spé- 
ciale.

4. Ľinventaire et la liste spéciaie se
ront présentés obligatoirement aux bu- 
reaux et agents de douane, s'ils le deman- 
dent.

Článok 17.
Zo záväzkov uvedených v tejto dohode 

sú však vyňaté:
1. Výhody priznané toho času, alebo 

ktoré by mohly byf priznané neskoršie su
sedným štátom pre uľahčenie pohraničné
ho styku.

2. Výhody vzniklé z colnej únie, ktorá 
by mohla byf uzavretá v budúcnosti nie
ktorou zo Smluvných Strán.

3. Práva a privilégiá pochádzajúce z do
časného colného režimu, ktorý platí s jed
nej strany medzi Slovenskou republikou a 
s druhej strany medzi Protektorátom Če
chy a Morava a zemiami Sudetským!.

Article 17.
Sont exceptés, toutefois, des engage- 

ments formulés au présente Accord:
1. Les faveurs actuallement accordées 

Ou qui pourraient étre accordées ultérieu- 
rement aux Etats limitrophes pour facili- 
ter le traíic frontiére.

2. Les faveurs résultant ďune union 
douaniére qui pourrait étre conclue á lá- 
venir par ľune des Parties Contractantes.

3. Les dróits et priviléges résultant 
ďun régime temporaire douanier existant 
ďune part entre la République Slovaque 
et ďautre part, le Protectorat de Bohéme 
et Moravie et les pays Sudétes.



820 Slovenský zákonník č. 193,

Článok 18.
Táto dohoda bude sa ratifikovať a rati

fikačné listiny sa vymenia v Bratislave, 
akonáhle bude to možné. Smluvné Strany 
sa však dohodly, že ju budú prevádzať od 
1. septembra 1940.

Bude platiť jeden rok. Bude sa môcť 
vypovedať tri mesiace pred vypršaním jej 
platnosti. Bude mlčky predĺžená, pri čom 
výpovedná lehota ostane trojmesačná.

Na dôkaz čoho splnomocnenci podpí
sali túto dohodu a pripojili svoje pečate.

Vyhotovené v Sofii vo dvoch exemplá
roch dňa 12. augusta 1940.

Za Slovensko: 
ING. JÁN ORSZÁGH v. r.

Za Bulharsko: 
N. PETZEFF v. r.

Article 18.
Le présent Accord séra ratiíié et les 

Instruments de ratification seront échan- 
gés ä Bratislava aussitôt que faire se 
pourra. Toutefois, les Parties Contractan
tes conviennent de ľappliquer á partir du 
ler Septembre 1940.

Sa durée séra ďun an. II pourra étre 
dénoncé trois mois avant eón échéance. 
II séra prorogé par tacite reconduction, le 
délai de dénOnciation é t ani de trois mois.

EN FOI DE QUOI, les Plénipoten- 
tiaires Ont signé le présent Accord et y 
ont apposé leurs cachets.

Fait i Sofia, en d'ouble exetnplaire, le 
12 Aoút 1940.

Pour la Bulgarie:
N. PETZEFF m. p.

Pour la Slovaquie: 
Ing. JAN ORSZÁGH m. p.

Tlač Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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194.
Vládne nariadenie zo dňa 11. septembra 1942, 

ktorým sa vykonáva § 8 ods, 2 zákona 
o Roľníckej komore.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 
8 ods. 2 zákona č. 130/1942 SI. z. naria
ďuje:

§ 1.
Do pôsobnosti Roľníckej komory v 

smysle § 8 ods. 2 zákona č. 130/1942 SI. z. 
prechádzajú všetky úkony správne, spa
dajúce ďo rezortu Ministerstva hospodár
stva, ktoré obstarávaly okresné a župné 
úrady vo veciach poľnohospodárskych, či 
už technického alebo právneho rázu. V 
tomto rozsahu do pôsobnosti Roľníckej 
komory patria:

1. veci, ktoré vybavóvaly úrady verej
nej správy vnútornej v záujme výroby 
rastlinnej a živočíšnej podľa

zák. čl. XVII/1883 o ochranných opa
treniach proti šíreniu mšice révovej (fi- 
loxéry),

zák. čl. XXV/1885 o ochrane chovu 
hodvábnika a vykonávacieho nariadenia 
býv. uh. min. orby č. 17094/1885,

zák. čl. XII/1894 ô poľnom hospodár
stve a o poľnej polícii a vykonávacieho 
nariadenia býv. uh. min. orby č. 48000/ 
1894,

zák. čl. XLVI/1895 o zákaze falšovania 
(poľnohospodárskych plodín, výrobkov a 
článkov a nariadenia č. 224/1939 SI. z.,

zák. čl. X/1913 o nedielnych spoloč
ných pašienkoch a vykonávacieho naria
denia býv. uh. min. orby č. 7000/1914,

vládneho nariadenia č. 624/1920 Sb. z. 
a n. o úprave obchodu semenom ďateliny 
červenej a lucerny a odpadkami všetkých 
ďatelín a lucern,

zákona č. 165/1924 Sb. z. a n. o ochrane 
výroby rastlinnej,

zákona č. 169/1924 Sb. z. a n. v znení 
zákona č. 211/1925 Sb. z. a n. o plemenit
be hospodárskych zvierat, a to koní, rož
ného statku, ošípaných a oviec,

vládneho nariadenia č. 167/1925 Sb. z. 
a n. o opatreniach proti rakovine zemia
kov,

vládneho nariadenia č. 58/1926 Sb. z. 
a n. o hubení chrústov,

vládneho nariadenia č. 78/1926 Sb. z. 
a n. o hubení myši,

vládneho nariadenia č. 83/1928 Sb. z. 
a n. o plemenitbe koní,

vládneho nariadenia č. 204/1928 Sb. z. 
a n. o plemenitbe rožného statku, ošípa
ných a oviec,

zákona č. 43/1930 Sb. z. a n. v znení 
nariadenia s mocou zákona č. 323/1940 SI. 
z. o úprave užívania niektorých pastvín,

vládneho nariadenia č. 104/1931 Sb. z. 
a n. v znení vládneho nariadenia č. 187/ 
1936 Sb. z. a n. o.opatreniach proti škod
livým činiteľom na ovocných stromoch a 
kríkoch a réve vínnej,

vládneho nariadenia č. 75/1934 Sb. z. 
a n-, o výrobe mlieka a výrobkoch z mlie
ka a obchode s týmito potravinami,

zákona č. 89/1934 Sb. z. a n. o povin
nom známkovaní chmeľu a úprave rozsa
hu 'pestovania chmeľu a vykonávacieho 
vládneho nariadenia č. 161/1934 Sb. z. 
a n.,

vládneho nariadenia č. 159/1935 Sb. z. 
a n. v znení vládneho nariadenia č. 126/ 
1937 Sb. z. a n. o výrobe hrudkového sy
ra a bryndze a o ich uvádzam do obehu,

vládneho nariadenia č. 160/1935 Sb. z. 
a n. v znení vládneho nariadenia č. 126/ 
1937 Sb. z- a n. o úprave výroby bryndze 
a obchodu s bryndzou,

Cena Ks 1.—•
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vládneho nariadenia č. 119/1937 Sb. z. 
a n. o úprave obchodu so zeleninovými a 
záhradnými semenami,

vládneho nariadenia č. 128/1937 Sb. z. 
a n. o registrácii pozemkov osadených 
chmeľom,

vládneho nariadenia č. 40/1938 Sb. z. 
a n. v znení vládneho nariadenia č. 138/ 
1938 Sb. z. a n. o opatreniach proti man- 
delinke zemiakovej,

vládneho nariadenia č. 54/1939 SI. z. 
o niektorých opatreniach týkajúcich sa 
výroby a predaja umelých jedlých tukov, 

vládneho nariadenia č. 124/1939 SI. z. 
o dovoze a vývoze hospodárskych zvie
rat a živočíšnych výrobkov,

vládneho nariadenie č. 153/1939 SI. z. 
o niektorých opatreniach na zveľadenie 
mliečnej výroby,

vládneho nariadenia č. 243/1939 SI. z. 
o úprave pestovania a spracovania papri
ky a obchodu s paprikou,

zákona č. 90/1940 SI. z. b povinnej 
úprave spoločných pastvín a pasienko
vých 'kontách,

zákona č. 107/1940 SI. z. o povinnom 
ničení lariev strečka hovädzieho,

zákona č. 137/1940 SI. z. 0 úprave vý
kupu a odbytu domácej vlny,

zákona č. 172/1940 SI. z. o zákaze troj- 
poľného hospodárenia,

vládneho nariadenia č. 250/1940 SI. z.
0 úprave povrchu a pôdy pastvín,

vládneho nariadenia č. 42/1942 SI. z. o 
povinnosti riadneho obrábania poľnoho
spodárskej pôdy a o povinnosti pestovania 
obilnín a

vládneho nariadenia č. 101/1942 SI. z. 
o hubení buriny (plevelu);

2. veci poľnohospodárskej výroby vše
obecne, ktoré nie sú uvedené pod bodom 
1., avšak v správnej pôsobnosti úradov ve
rejnej správy vnútornej sa vyskytujú a tý
kajú sa predovšetkým:

a) ochrany, zušľachťovania a podporo
vania poľnohospodárskej výroby a speňa
žovania jej produktov,

b) veci odborných a záujmových poľ
nohospodárskych organizácií, spolkov a 
družstiev, pokiaľ ich činnosť sa vzťahuje 
na niektoré z odvetví poľnohospodárskej 
výroby,

c) poľnohospodárskeho zpravodajstva, 
poradníctva, štatistiky, evidencie stavu 
poľnohospodárskej výroby (kultúr, osevu, 
žatvy, zásob, rastlinných chorôb, tržných 

cien poľnohospodárskych výrobkov a 
pod.),

d) spolupráce s odbornými orgánmi: 
verejnej služby zdravotnej, veterinárnej, 
kultúrno-technickej, leso-politickej, vý- 
skumníctva, poľnohospodárskeho účtov
níctva, poľnohospodárskeho školstva, ľu
dovej výchovy, pozemkovej reformy, druž
stevníctva a pod. a spolupráce pri vše
tkých akciách, ktoré poľnohospodárske
mu podnikaniu a pokroku môžu priniesť 
hocaké výhody alebo zlepšenie.

§ 2.
" í1) Pre vybavenie vecí, ktoré podľa § 

8 'ods. 2 zákona č. 130/1942 SI. z. prechá
dzajú na Roľnícku komoru a ktoré okres
né a župné úrady do dňa 1. októbra 1942 
nevybavily, je príslušná Roľnícka komora.

(2) O opravných prostriedkoch proti 
rozhodnutiam (opatreniam) okresných 
úradov vo veciach prechádzajúcich do pô
sobnosti Roľníckej komory, vydaným pred 
1. októbrom 1942, o ktorých do tohto dňa 
nebolo rozhodnuté, rozhoduje Minister
stvo hospodárstva.

§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom 1- októbra 1942; vykoná ho minister 
hospodárstva po dohode s ministrom 
vnútra.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.

Dr. Medrický v. r.

195.
Nariadenie s mocou zákona zo dňa 11. septembra 1942, 

ktorým sa doplňuje zákon o zabezpečení 
hospodárenia na poľnohospodárskych ne
hnuteľnostiach, Židmi obhospodarovaných.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

Čl. L
Ustanovenia § 6 zákona č, 108/1942 SI. 

z. sa doplňujú ďalším odsekom tohto zne
nia:

„(°) Dozor, ustanovený podľa ods. 2 
môže trvať aj po 30. septembri 1942, avšak 
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po tomto čase úlohou dozorcu je len sta
rať sa o to, aby poľnohospodárske hnuteľ
nosti (živý a mŕtvy inventár a iné veci, 
potrebné na prevádzku poľnohospodár
stva), ktoré patria Židovi, pofažne ktoré 
Štátny pozemkový úrad poštátnil podľa 
§ 4 a ešte do držby neprevzal, boly aj na
ďalej riadne spravované a zachované 
svojmu účelu (§ 4 ods. 1). Dozor trvá do 
toho času, kým ho Štátny pozemkový 
úrad nezruší.“

Čl. II.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dnom vyhlásenia; vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dn P"“^ v' r’ 
aj za manistra o lanu

Čatloš v. r. Sivák v r
Dr. Medrický v. r. ai za Dr. Fritza.

Dr. Karvaš v. r.

196.
Vyhláška 

ministra financiízo dňa 4. septembra 1942, 
o dočasnom sniženi cla na stavebné oce- 

lové pletivo (mrežovanie).
(*)  Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 258' 

1941 SI. z. po dohode s Ministerstvom ho
spodárstva snižujem clo na stavebné oce
ľové pletivo (mrežovanie) — ez. sadz. č. 
466 a 483 — na Ks 50 za 100 kg do množ
stva 160 (jednostošesfdesiat) ton a na čas 
do 31. decembra 1942 s podmienkou, že 
tohto bude použité výlučne pre stavebné 
účele.

(2) Dovoz v ods. 1. uvedeného množ
stva tovaru tamtiež uvedeného musi sa 
uskutočniť cez colné úrady Bratislava a 
Trenč. Teplá.

(“) Kontrolou dovezeného množstva 
poverujem colný úrad Trenč. Teplá.

(*)  Vyhláška nadobúda účinnosť dňom 
vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

Tlač: Kníhtlačiareň Andreja v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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Čiastka 46. Vydaná dňa 13. októbra 1942. Ročník 1942.

OBSAH: (197.—199.) 197. Vyhláška ministra linaiicií o dočasnom znížení cla na smes kyseliny 
dusičnej a sírovej, — 198. Vyhláška predsedu Štátneho pozemkového úradu o zrytie 
sídla ŠtáLncj obvodovej úradovne pre pozemkovú reformu v Bratislave — 199. Vy
hláška predsedu štátneho pozemkového úradu o zmene sídla štátnej obvodovej úra
dovne pre pozemkovú reformu v Spišskej Novej Vsí.

197.
Vyhláška ministra financií

zo dna 22. septembra 1942
o dcčasncm snížení cla na smes kyseliny 

dusičnej a sírovej.
(') Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 258/1941 

SI. z. po dohode s Ministerstvom hospo
dárstva snižujem clo na smes kyseliny du
sičnej a sírovej — ex sadz. pol. 598/c — 
na Ks 26.— za 100 kg do množstva 17.500 
kg a na čas do 31. decembra 1942.

p) Dovoz v ods. 1. uvedeného množ
stva tovaru tamtiež uvedeného musí sa 
uskutočniť cez colný úrad Bratislava, kto
rý zároveň poverujem kontrolou doveze
ného množstva.

(') Vyhláška nadobúda účinnosť dňom 
vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

198.
Vyhláška predsedu Štátneho pozemkového úradu zo dňa 19. septembra 1942

o zmene sídla Štátnej obvodovej úradovne 
pre pozemkovú reformu v Bratislave.

Podľa § 6 vládneho nariadenia č. 451/ 
1920 Sb. z. a n. vyhlasujem, že Štátna ob
vodová úradovňa pre pozemkovú reformu 

v Bratislave (§ 7 zák. č. 45'1940 SI. z.) 
bude mať svoje sídlo odo dňa 1. novem
bra 1942 v Piešťanoch. Miestna pôsobnosť 
tejto Štátnej obvodovej úradovne pre po
zemkovú reformu sa nemení.

Dňom 1. novembra 1942 zrušujem vy
hlášku prezidenta Štátneho pozemkového 
úradu č. 168/1929 Sb. z. a n.

Dr, Klinovský v. r., 
predseda štátneho pozemkového úradu.

199.
Vyhláška predsedu Štátneho pozemkového úradu zo dňa 2. októbra 1942

o zmene šidla Štátnej obvodovej úradovne 
pre pozemkovú reformu v Spišskej Novej

Vsi.
Podľa § 6 vládneho nariadenia č. 45ľ 

1920 Sb. z. a n. vyhlasujem, že Štátna ob
vodová úradovňa pre pozemkovú reformu 
(§ 7 zák. č. 45/1940 SI. z.) v Spišskej Novej 
Vsi bude mať svoje sídlo odo dňa 1. no
vembra 1942 v Prešove. Miestna pôsob
nosť tejto Štátnej obvodovej úradovne pre 
pozemkovú reformu sa nemení.

Dňom 1. novembra 1942 zrušujem vy
hlášku ministra hospodárstva č. 255 1939 
Úr. nov.

Dr. Klinovský v. r., 
predseda Štátneho pozemkového úradu.

Cena Ks 1 —-
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Čiastka 47« Vydaná dňa 19, októbra 1942. Ročník 1942.

OBSAH: (200.—206«) 200, Vládne nariadenie, ktorým sa vyhlasuje vysvedčenie na odchod Od
bornej školy pre ženské povolanie v Trnave za náhradný preukaz spôsobilosti — 201*  
Nariadenie s mocou zákona o dočasnej úprave verejného notárstva. — 202, Nariadenie 
6 mocou zákona o poskytnutí jedaorázovej výpomoci dôchodcom verejnoprávneho úra
zového poistenia. — 203, Nariadenie b mocou zákona o povinnosti riadne obrábal poL 
tnohospo’dársku pôdu. — 204, Zákon, ktorým sa pozmeňuje zákon o úprave pomerov sú
visiacich s koacenilráciou peňažných ústavov a o podpore peňažníctvo. — 205, Zákco 
o ustanovení kurátora pre likvidovanie advokátskej kancelárie vymazaného advokáta- 
Žida. — 206. Zákon é príročí pre pohľadávky a nároky voôi štátu, vzniklé prechodom 

židovského majetku na Štát.

200.
Vládne nariadenie 

zo dňa 13. októbra 1942,
ktorým sa vyhlasuje vysvedčenie na od
chod Odbornej školy pre ženské povola
nia v Trnave za náhradný preukaz spôso

bilosti.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 19 
ods. 3 zákona č. 259/1924 Sb. z. a n. na
riaďuje:

§ I-
(’) Vysvedčenie na odchod, vydané 

Odbornou škol'ou pre ženské povolania v 
Trnave, nahradzuje preukaz riadneho do
končenia učebného pomeru (tovarišský 
list, poprípade skúšku tovarišskú) pri o- 
hlasovaní živnosti krajčírskej, obmedzenej 
na šitie šiat ženských a detských.

(!) Vysvedčenie na odchod podľa ods. 
1 sa opatrí touto doložkou:

„Toto vysvedčenie nahradzuje podľa § 
19 ods. 3 zákona č. 259/1924 Sb. z. a n. a 
vládneho nariadenia č. 200/1942 SI. z. pre
ukaz riadneho dokončenia učebného po
meru (tovarišský list, poprípade skúšku 
tovarišskú), keď ženy ohlasujú živnosť 
krajčírsku, obmedzenú na šitie šiat žen
ských a detských."

§ 2.
Ustanovenia § 1 sa vzfahujú aj na vy

svedčenia Odbornej školy pre ženské po
volania v Trnave, vydané v školskom roku 
1941/1942.

§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnost 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho
spodárstva po dohode s ministrom škol
stva a národnej osvety.

Dr. Tuka v. r.
Dr. Medrický v. r.

Sivák v. r.

201.
Nariadenie s mocou zákona zo dňa 13. októbra 1942

o dočasnej úprave verejného notárstva.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
ústavného zákona č. 185/1939 SI. z. naria
ďuje:

§ 1.
(') Minister pravosúdia môže pozbaviť 

úradu verejného notára, ktorý pre svoju 
činnosť nie je hodný dôvery potrebnej pri 
vykonávaní úradu verejného notára.

p) Postihnutý má právo podať do 15 
dni po doručení rozhodnutia rozklad u Mi
nisterstva pravosúdia.

P) Rozklad nemá odkladného účinku a 
rozhodne o ňom minister pravosúdia s ko
nečnou platnosťou.

§ 2.
Minister pravosúdia môže zo služob

ných dôvodov preložiť verejného notára 
na iné služobné miesto.

Cena Ks 1-—•
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§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia a platí do 31. decembra 
1942; vykoná ho minister pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Sivák v. r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Karvaš v. r.

202.
Nariadenie s mocou zákona zo dňa 13. októbra 1942

o poskytnutí jednorazovej výpomoci dô
chodcom verejnoprávneho úrazového po

istenia.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

ústavného zákona č. 185/1939 SI. z. naria- 
duje.

§ 1.
Robotnícka sociálna poisťovňa poskyt

ne dôchodcom úrazového poistenia podľa 
ustanovení zák. čl. XIX/1907 a právnych 
predpisov tento zákonný článok menia
cich a doplňujúcich na rok 1942 jednorázo- 
vú výpomoc podľa výšky straty pracovnej 
spôsobilosti k zárobku takto:

a) pri strate pracovnej spôsobilosti 
k zárobku od 25% do 412/3% — vô výške 
mesačného dôchodku,

b) pri strate pracovnej spôsobilosti 
k zárobku od 417a% do 667’% — vo výš
ke l'/9 mesačného dôchodku,

c) pri strate pracovnej spôsobilosti 
k zárobku ôô’Wo a vyššie, ako aj vdovám, 
sirotám, rodičom a starým rodičom — vo 
výške dvojmesačného dôchodku.

§ 2.
Dôchodcom úrazového poistenia podľa 

ustanovení zák. čl. XVI/1900, XIV/1902 a 
VIII/1912 poskytne Robotnícka sociálna 
poisťovňa na rok 1942 jednorazovú výpo
moc podľa výšky straty pracovnej spôso
bilosti k zárobku takto:

a) pri strate pracovnej spôsobilosti 
k zárobku od 25% do 50% — vo výške 
mesačného dôchodku,

b) pri strate pracovnej spôsobilosti 
k zárobku 50% a vyššie, ako aj vdovám a 
sirotám — vo výške trojmesačného dô
chodku.

§ 3.
Robotnícka sociálna poisťovňa vyplatí 

výpomoc podľa §§ 1 a 2 tým osobám, kto
ré nárok na úrazový dôchodok nadobudly 
v dôsledku úrazu utrpeného pred 1. júlom 
1942, ak nárok na úrazový dôchodok 
uplatnia najneskoršie do konca roku 1942. 
V prípade úmrtia oprávneného má sa vý
pomoc vyplatiť jeho dedičom.

§ 4..
Výpomoc podľa §§ 1 a 2 neprislúcha 

Židom.
§ 5.

Minister vnútra sa splnomocňuje, aby 
schválil poskytnutie jednorazovej výpo
moci dôchodcom úrazového poistenia na 
rok 1941, ak sa stalo podľa zásad uvede
ných v § 1 a § 2 pism. b).

§ 6.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r.
Čatloš v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr, Fritz v. r.

Dr. Karvaš v. r.

203.
Nariadenie 

s mocou zákona zo dňa 13. októbra 1942 
o povinnosti riadne obrábať poľnohospo

dársku pôdu.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
ústavného zákona č. 185/1939 SI. z. naria
ďuje:

§ 1-
Vlastníci, poťažne užívatelia pôdy, 

vhodnej na poľnohospodárske obrábanie, 
sú povinní všetky neobrobená alebo za
nedbané pozemky riadne obrobiť (obsiať, 
vysadiť a ošetrovať) poľnohospodárskymi 
rastlinami, potrebnými k výžive obyva
teľstva alebo hospodárskych zvierat.

§ 2.
Ak by vlastník, poťažne užívateľ poľ

nohospodárskej pôdy nemohol splniť po- 



Slovenský zákonník č. 203. 829

vinnosf, uvedenú v § 1, je povinný pozem
ky bez prieťahu dať do árendy takej oso
be, ktorá ich riadne obrobí a obsejc.

§ 3.
I1) Poľnohospodárska pôda, ktorá ne

bude obrobená podľa §§ 1 alebo 2, pridelí 
sa do úžitku inej vhodnej osobe,

(2) Osoba, ktorej bola pridelená pôda 
podľa ods. 1, je povinná na pridelenej 
pôde hospodáriť so starostlivosťou riadne
ho hospodára.

§ 4.
(') Ak vlastník, poťažne užívateľ má 

neobrobenú alebo zanedbanú poľnohospo
dársku pôdu vo výmere do 5 ha, pridelí ju 
obecný (obvodný) notársky úrad po vy
počutí miestnej komisie (§ 6), v ostatných 
prípadoch — okresný úrad na návrh prí
slušnej obvodovej úradovne Roľníckej ko
mory, podaný po vypočutí miestnej ko
misie.

(=) Čas a iné podmienky pridelenia do 
úžitku podľa ods. 1 určí obecný (ob
vodný) notársky úrad, poťažne okresný 
úrad; ak to okolnosti prípadu a verejný 
záujem vyžadujú, možno pozemky prideliť 
do úžitku aj bezúplatne. -

(’) Poľnohospodárske nehnuteľnosti, 
ktoré sa staly vlastníctvom štátu podľa § 
150 vládneho nariadenia č. 198/1941 SI. z., 
možno prideľovať do úžitku len podľa 
úprav Štátneho pozemkového úradu.

§ 5.
Spôsob obrábania pôdy a pomer jed

notlivých plodín určí vyhláškou predseda 
Najvyššieho úradu pre zásobovanie po do
hode s ministrom hospodárstva.

§ 6.
(*)  V každej obci sa zriadi miestna ko

misia, ktorá sa skladá zo starostu (vlád
neho komisára) obce, zástupcu miestnej 
organizácie Hlinkovej slovenskej ľudovej 
strany, zástupcu miestnej skupiny Sloven
ského pôdohospodárskeho sdruženia a 
kde je miestna nemecká národná skupina, 
tiež zo zástupcu tejto,

(■') Miestnu komisiu svoláva podľa po
treby alebo na príkaz obecného (obvod
ného) notára starosta (vládny komisár) 
obce, ktorý je súčasne jej predsedom.

(3) Miestna komisia je povinná starať 
sa o to, aby v obci boly zachované všetky 

ustanovenia tohto nariadenia, najmä aby 
všetka poľnohospodárska pôda v obci, 
súca na obrábanie, bola riadne a včas ob
hospodarovaná a aby pestovaním iných 
poľnohospodárskych plodín nebolo ohro
zené pestovanie obilnín.

(’) Cieľom splnenia povinnosti, uvede
nej v ods. 3, je miestna komisia povinná 
alebo dať vlastníkovi, poťažne užívateľovi 
poľnohospodárskej pôdy príkazy alebo 
zákazy, alebo hlásiť závady obecnému 
(obvodnému) notárskemu úradu s návrhom 
na nápravu.

(3) Členovia miestnej komisie pred na
stúpením svojej činnosti skladajú do rúk 
okresného náčelníka prísahu tohto znenia: 
„Prisahám na Boha živého, že vždy budem 
verný Slovenskému štátu, jeho vláde po
slušný, že budem zachovávať všetky zá
kony, prisahám, že mne sverené úlohy 
budem vykonávať usilovne, svedomite a 
nestranne podľa svojho najlepšieho pre
svedčenia a ničím sa nedám odvrátiť od 
svedomitého plnenia mne sverených úloh 
a že úradné tajomstvo neprezradím. Tak 
mi Pán Boh pomáhaj!“

§ 7.
Proti rozhodnutiam podľa § 4 opravný 

prostriedok nie je prípustný.

' § 8.
(') Najvyšší úrad pre zásobovanie mô

že v odôvodnených prípadoch na návrh 
Roľníckej komory povoliť výnimku z usta
novení tohoto nariadenia. Vyhláškou v 
Úradných novinách môže túto pôsobnosť 
úplne al'ebo čiastočne preniesť na Roľníc
ku komoru.

(*)  Ak žiadosť o výnimku, podaná po
dľa ods. 1, nebude do 20. dní od podania 
vybavená, treba ju pokladať za za
mietnutú.

§ 9.
Ustanovenia vládneho nariadenia č. 

39/1939 SI. z., predĺženého nariadením 
s mocou zákona č. 230/1941 SI. z., možno 
použiť aj na pozemkové majetky do 30 ha.

§ 10.
Porušenie ustanovení tohoto nariade

nia a príkazov alebo zákazov miestnej ko
misie, vydaných podľa § 6 ods. 4, sa po
tresce podľa § 1 zákona č. 51/1942 SI. z.
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§ 11.
(') Zrušuje sa vládne nariadenie č. 42/ 

1942 SI. z.
(:) Tam, kde iné právne predpisy uvá

dzajú miestnu komisiu podra § 8 vládne
ho nariadenia č. 42/1942 SI. z., treba roz
umieť miestnu komisiu podlá § 6 tohto 
nariadenia s mocou zákona.

(") Tam, kde iné právne predpisy sa 
odvolávajú na ustanovenia vládneho na
riadenia č. 42/1942 SI. z., treba rozumieť 
obdobné ustanovenia tohto nariadenia 
s mocou zákona.

§ 12.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda 
Najvyššieho úradu pre zásobovanie so zú
častnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r.
Čatloš v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Karvaš v. r.

204.
Zákon zo dňa 8. októbra 1942,

ktorým sa pozmeňuje zákon o úprave po
merov súvisiacich s koncentráciou peňaž
ných ústavov a o podpore peňažníctva.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ I-
Lehota na prevzatie záväzku ministrom 

financií uvedená v § 2 zákona č. 173/1941 
SI. z. sa predlžuje do 31. decembra 1943.

§ 2.
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.

205.
Zákon 

zo dňa 30. septembra 1942 
o ustanovení kurátora pre likvidovanie 

advokátskej kancelárie vymazaného 
advokáta-Žida.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ L
A'k bol advokát-Žid vymazaný zo so

znamu advokátov, platia pre likvidovanie 
jeho advokátskej kancelárie a agendy pri
merane ustanovenia § 37 zák. čl. XXXIV/ 
1874.

§ 2.
Tento zákon platí a nadobúda účinnost 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pra
vosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Opluštil v. r.

Dr. Tuka v. r.
Sivák v. r.

' za ministra Dr. Fritza

206.
Zákon 

zo dňa 8. októbra 1942
o priročí pre pohľadávky a nároky voči 

štátu, vzniklé prechodom židovského 
majetku na štát.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ 1.
Na pohľadávky a nároky na plnenie 

z vecných práv, nakoľko sa uplatňujú na 
majetok, ktorý sa stal vlastníctvom štátu 
podľa nariadenia č. 198/1941 SL z. alebo 
zákona č. 108/1942 SI. z., prípadne na ma
jetok, ktorý podľa § 3 ústavného zákona 
č. 68/1942 SI. z. prepadol alebo prepadne 
v prospech štátu, určuje sa príročie do 31. 
decembra 1942.

§ 2.
(‘j Štát za príročia nie je povinný v § 1 

uvedené pohľadávky s príslušenstvom ani 
plniť ani poskytnúť na ne zábezpeku; tie
to pohľadávky a nároky na plnenie z vec
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ných práv (§ 1) nemožno za priročia súd
ne uplatnil.

(5) Pre pohľadávky a nároky na plne
nie z vecných práv uvedené v § 1 nemož
no za priročia exekúciu ani povolil, ani 
vykonal.

§ 3.
Čas, na ktorý bolo príročie určené, 

nezapočítava sa do lehoty premlčania, ani 
do iných lehôt, ktorých zmeškanie má za 
následok právnu ujmu.

§ 4.
(') Po dni nadobudnutia účinnosti toh

to zákona žaloby o pohľadávky a nároky 
na plnenie z vecných práv uvedené v § 1, 
podané proti štátu, treba z úradnej povin
nosti počas priročia (§ 1) odmietnuť.

(2) Súdne pokračovanie zavedené pred 
dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona 

treba z úradnej povinnosti prerušiť a mož
no v ňom pokračovať iba na návrh niekto
rej strany po uplynutí priročia (§ 1).

§ 5.
Ustanovenia §§ 2 a 4 neplatia, ak žalob

ník predloží písomný súhlas Ministerstva 
financií na vedenie sporu.

§ 6.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií a minister pravosúdia.

Dr, Tiso v. r.
Dr, Sokol v. r.
Dr Tuka v. r.

Dr. Pružinský v. r.
Dr, Fritz v. r.

Tlač Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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207.
Vyhláška ministra financiízo dna 6. októbra 1942

d dočasnom zrušení cla na ohýbané po
stranné diely pre posteľové matracové 

vložky.

(') Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 258/1941 
SL z. po dohode s Ministerstvom hospo
dárstva zrušujem clo na ohýbané postran
né diely pre posteľové matracové vložky 
— ex sadz. p'ol. 483/a2 — do množstva 
150.000 kg a na čas do 31. dec. 1942 na 
osvedčenie Obchodnej a priemyselnej ko
mory v Bratislave, že ide o ich upotrebe
nia na výrobu posteľových matračdvých 
vložiek výlučne pre tuzemskú spotrebu.

(=) Dovoz v ods. 1 uvedeného množ
stva 'tovaru tamtiež uvedeného musí sa 
uskutočniť cez colný úrad Sered, ktorý 
zároveň poverujem kontrolou dovezeného 
množstva.

(°) Vyhláška nadobúda účinnosť dňom 
vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

208.
Vládne nariadenie 

zo dňa 13. októbra 1942
o zastavení pokračovaní pred úradmi a 
pred Najvyšším správnym súdom vo ve

ciach niektorých Židov.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 
ústavného zákona č. 68/1942 SI. z. naria
ďuje: ..

§ I-
(’) Pokračovania zavedené pred úrad

mi, ako í pokračovania o sťažnostiach pred 
Najvyšším správnym súdom, v osobnýcl 
alebo majetkových veciach, v ktorých sa 
Židia uvedení v § 3 ústavného zákona č 
68/1942 SI. z. dožadujú rozhodnutia alebc 
opatrenia, majú sa zastaviť.

(2) Ustanovenie ods. 1 neplatí na po 
kračovanie podľa § 3 nariadenia č. 198 
1941 SI. z.

§ 2.
Zastavenie pokračovania treba vyhlá

siť v Úradných novinách.

§ 3.
Nežidia a osoby uvedené v § 2 ústav

ného zákona č. 68/1942 SI. z. môžu do 6C 
dní od uverejnenia zastavenia písomným 
podaním na úrad, poťažne na Najvyšší 
správny súd žiadať, aby sa v zastavenej 
veci ďalej pokračovalo a o nej rozhodlo, 
ak súčasne osvedčia, že zastavením pokra
čovania sú dotknuté ich práva.

§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Čatloš v. r. Stano v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Fritz v r.
Sivák v. r. Dr. Karvaš v. r.

Cena Ks 5.20.
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209.
Zákon zo dňa 8. októbra 1942

o prenesení pôsobnosti Hlavného banského 
rozhodčieho súdu na Hlavný súd v Brati

slave.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ 1.
(’) Pôsobnosť Hlavného banského roz

hodčieho súdu podľa zákona č. 170/1924 
Sb, z. a n. (vl. nár. č. 18/1925 Sb. z. a n.) 
vykonáva Hlavný súd v Bratislave. Vša
de tam, kde v predpisoch je uvedený 
Hlavný banský rozh'odčí súd, treba roz
umieť Hlavný súd v Bratislave.

(2) O pokračovaní v sporoch, patriacich 
do pôsobnosti Hlavného súdu v Bratislave 
podľa bds. 1 platia ustanovenia zákona č. 
170/1924 Sb. z. a n. a vládneho nariadenia 
č. 18/1925 Sb. z. a n. okrem ustanovení 
o prísediacich.

§ 2.
Lehota uvedená v § 11 ods. 1 zákona 

č. 170/1924 Sb. z. a n. počíta sa odo dňa 
účinnosti tohto zákona u tých sporov, u 
ktorých táto lehota neuplynula do 14. 
marca 1939, poťažne u tých, v ktorých 
rozhodnutie bolo vynesené v čase od 14. 
marca 1939 do dňa účinnosti tohto zá
kona.

§ 3.
Zrušujú sa všetky ustanovenia, ktoré 

odporujú tomuto zákonu, najmä § 12 zá
kona č. 170/1924 Sb. z. a n. a §§ 3 a 8 
vládneho nariadenia č. 18/1925 Sb. z. a n.

§ 4.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pra
vosúdia, minister vnútra a minister dopra
vy a verejných prác.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r.
glarus y. r. ** min½lra. Dr. Fritza.

210.
Zákon

zo dňa 15. októbra 1942
o dani z obratu a daní prepychovej.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

HLAVA I.
Daň z obratu.

Diel prvý.
Predmet dane.

§ L
Zdaniteľné dodávky, výkony, 

dovoz a vlastná spotreba.
(’) Dani z obratu podliehajú:
1: úplatné tuzemské dodávky (§ 2) a 

výkony (§ 3), uskutočňované v akejkoľ
vek samostatnej činnosti. Ktoré dodávky 
a výkony sa pokladajú za tuzemské a čo 
treba rozumieť tuzemskom podľa tohto 
zákona, určí vláda nariadením;

2. dovoz všetkých predmetov okrem 
tých, ktorých dovoz podlieha dani prepy
chovej (§ 25 ods. 2 č. 1). Vláda môže na
riadením určiť, že dovoz niektorých pred
metov, najmä surovín, polotovarov alebo 
strojov, ktoré sa v tuzemsku nevyrábajú 
vôbec alebo v dostatočnom množstve, ne
podlieha dani. Vyhláškou o paušalizovaní 
dane (§ 19 ods. 8) sa môže určiť, že do- 
■»oz podlieha paušálu, ktorý nahradzuje 
i pravidelnú daň z dovozu, ak takáto vy
hláška neurčuje inak. Vývoz a prievoz ne
podlieha dani za podmienok určených vlád
nym nariadením.

(2) Pre daňovú povinnosť je bez vý
znamu, či sa dodávka alebo výkon usku
točňuje dobrovoľne, či podľa zákonného 
opatrenia alebo na úradný príkaz, či bola 
dodávka alebo výkon naozaj uskutočnená 
a či sa pokladá za uskutočnenú len podľa 
zákona, či bola fyzická držba skutočne pre
nesená alebo nie. Za zdaniteľnú dodávku 
sa pokladá tiež, ak sa predmet nadobudne 
prostredníctvom zástupcu alebo pomocou 
listiny (konosamentom, nákladným alebo 
skladným listom, záložným listom a pod.). 
Dani podliehajú i dodávky z dražieb.

(“) Pri komisionárskom obchode zda
ňuje sa vždy samostatne dodávka (výkon) 
medzi komitentom a komisionárom a do
dávka (výkon) medzi komisionárom a tre- 
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fou osobou, hoci komisionár nenadobudol 
ani držbu, ani vlastníctva tovaru; to isté 
pla'ti aj v prípadoch, ak niekto vlastným 
menom na cudzí účet obstaráva dodávky 
alebo výkony. Ak sú pochybnosti, či ide 
o pomer komisionársky alebo o úkon, 
ktorý niekto obstaráva vlastným menom 
na cudzí účet, a či o agentský pomer, pred
pokladá sa, že nejde o pomer agentský, ak 
daňovník nepreukáže opak. Ak účastník 
priležitostnéhQ sdruženia (príležitostnej 
spoločnosti, konzorcia a pod.) obstaráva 
dodávku alebo výkon vlastným menom na 
účet tohto sdruženia, nejde v pomere me
dzi nim a ostatnými účastníkmi príležitost
ného sdruženia o zdaniteľné dodávky ale
bo výkony. Pri vzájomných dodávkach 
alebo výkonoch (naturálnej zámene a pod.), 
taktiež v prípadoch, ak sa odovzdá pred
met namiesto platenia, predpokladajú sa 
vždy dve samostaitne zdaniteľné dodávky 
(výkony).

(’) Dani podliehajú bez ohľadu na úplat
nosť dodávky a výkony medzi závodmi to
ho istého podniku a dodávky (výkony) me
dzi závodmi alebo podnikmi toho istého 
majiteľa (§ 6 ods. 2) v prípadoch, v kto
rých je daň paušalizovaná. ak takúto da
ňovú .povinnosť určuje vyhláška o paušali
zovaní (§ 19 ods. 8).

f) Dani podlieha aj vlastná spotreba, 
t. j. ak sa predmety z vlastného podniku 
vezmú bez úplaty pre domácnosť alebo 
iné nezárobkové upotrebenie alebo pre 
podnikateľových zamestnancov. K domác
nosti sa pritom ráta aj služobníctvo a če
ľaď. Pri naturálnej mzde služobnictva a 
čeľade, ako aj pri dodávkach potravín a 
iných predmetov spotreby, vyrábaných ale
bo predávaných vo vlastnom podniku, kto
ré podnikatelia dodávajú svojim zamest
nancom podľa služobnej alebo pracovnej 
smluvy, predpokladá sa vždy najprv zda
niteľná dodávka z vlastného podniku (zá
robkového hospodárstva) do podnikateľovej 
domácnosti (spotrebného hospodárstva) a 
len potom ďalšia dodávka z podnikateľo
vej domácnosti služobníctvu a čeľadi; táto 
druhá dodávka nepodlieha dani.

§ 2.
Predmet zdaniteľných 

dodávok.
Dani podliehajú dodávky, počítajúc 

do toho i prenájmy:
1. hnuteľných vecí hmotných, počítajúc 

do toho vodu, plyn, elektrický prúd, tepel
nú energiu a pod. Dodávky vecí spojených 

s nehnuteľnosťami, ako aj dodávky príslu
šenstva nehnuteľnosti podliehajú dani len, 
ak sa tieto veci odpredávajú alebo prenají
majú bez nehnuteľnosti, i ked sa tak deje 
prv, ako boly odlúčené od nehnutelnosti. 
Čo platí o veciach celých, piati aj o podie
loch na nich;

2. práv, ktoré sú predmetom právneho 
obchodu, najmä práv autorských, práv 
z ochrany známok alebo vzoriek alebo 
iných výhradných práv (licencii, koncesií, 
prevodzovacich práv a pod.). Dani podlie
ha tiež, ak sa niekto zaväzuje za úplatu 
niečo dovoľovať alebo trpieť, niečo ne
konať alebo niečoho sa zriecť. Práva, kto
ré sa zapisujú do verejných knih o nehnu
teľných veciach, nepodliehajú dani;

3. súborov veci a práv, uvedených pod 
č. 1 a 2, okrem nehnuteľnosti a ich prí
slušenstva pri predaji alebo prenájme ce
lých podnikov.

§ 3.
Zdaniteľné výkony.

Dani podliehajú: výkony akéhokoľvek 
druhu, vykonávané v tuzemsku, najmä re
meselné alebo priemyselné spracovanie 
dodaných hmôt (surovín, polotovarov, to
varov), doprava, povozníci vo, výkony sta
vebných a inštalačných podnikov, výkony 
samostatne prevodzovaných slobodných 
povolaní (advokátov, notárov, lekárov, ci
vilných inžinierov, hudobných a jazyko
vých škôl, iných výchovných ústavov, pen
zionátov a pod.), výkony hotelových pod
nikov, počítajúc do toho podnikateľské pre
najímanie zariadených miestností, spro
stredkovanie práce, obstarávanie inkasa 
pre iného, preberanie vecí do úschovy, ob
starávanie peňažných obchodov alebo ob
chodov s cennými papiermi, výkony sen- 
zál'ov, totalizatérov, usporiadanie pred
stavení alebo zábav akéhokoľvek druhu, 
výkony informačných kancelárii, holičov, 
masérov a pod.

§ 4.
Dodávky a výkony 

oslobodené od dane.
(*)  Dani z obratu nepodliehajú:
1, dodávky pri vnútených dražbách, 

okrem dodávok predmetov, ktorých vlast
níkom je ten, komu vyhláška o paušalizo- 
vani dane (§ 19 ods. 8) ukladá povinnosť 
platiť z ich dodávok paušál;

2. dobrovoľné dražobné predaje medzi 
dedičmi na rozdelenie dedičstva;
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3. dodávky drahých kovov a ich smesi I 
na razenie peňazí za podmienok určených 
vládnym nariadením; i

4. poskytovanie úveru a prevody pe
ňažných pohľadávok, najmä zmeniek a še- i 
kov, peňažné vklady všetkých druhov, vy
dania a prevody cenných papierov okrem | 
papierov uvedených v § 1 ods. 2, prevody ' 
spoločenských a družstevných podielov, | 
tuzemských i cudzozemských zákonných 
— kovových i papierových — platidiel. 
Ale dani podliehajú provízie z obcho
du s cennými papiermi a s cudzími zákon
nými platidlami, okrem provízií z obchodu 
so žrebmi štátnych lotérií. Za úver sa ne
pokladá, ak dodávateľ alebo ten, kto vý
kon uskutočňuje, hradí za príjemcu do
dávky alebo výkonu poštovné, kolky, po
platky a rozličné výdavky spojené s do
dávkou alebo výkonom;

5. dodávky predmetov štátneho mono
polu;

6. dodávky platných neznehodnotených 
úradných známok a tlačív;

7, dodávky vody, výkony váh a výko
ny jatočné (stráženie, kŕmenie a porážanie 
dobytka), uskutočňované štátom a verejno
právnymi sväzkami v ich vlastných pod
nikoch, ako aj dodávky plynu a elektric
kého prúdu pre verejné osvetlenie. Dani 
nepodliehajú ani vzájomné dodávky rov
nakého množstva elektrického prúdu, 
uskutočnené v jednom daňovom období 
medzi elektrárňami, ktorých energetické 
vedenie spolu súvisí; dodávky elektrického 
prúdu prevyšujúce toto množstvo dani 
však podliehajú;

8. dodávky a výkony podľa poisťova
cích smlúv, podliehajúcich poplatku podľa 
zák. čl. VIII/1883 a sadzobnej položky 89 
poplatkovej sadzby, i ked je tá-ktorá po
isťovacia smluva oslobodená od týchto 
poplatkov podľa osobitných zákonných 
ustanovení;

9. zpätná úplatná dodávka odpadkov, 
získaných pri výrobe, členom predajných 
a nákupných družstiev, ktoré obmedzujú 
svoju pôsobnosť iba na členstvo; taktiež 
vrátené časti úplaty za tovar, dodaný 
členom;

10. dovoz v prípadoch a za podmienok, 
uvedených v §§ 62 až 65, 87 a 105 colné
ho zákona (zák. č. 114/1927 Sb. z. a n.); 
vyhláškou o paušalizovaní'dane (§ 19 ods. 
8) možno však ustanoviť, že dovoz i v tých
to prípadoch podlieha paušálu. Dani 
nepodlieha ani dovoz v prípadoch a za 
podmienok, uvedených v § 69 colného zá

kona; toto oslobodenie neplatí, ak je daň 
paušalizovaná, vynímajúc, že by vyhláška 
o paušalizovaní dane ustanovila niečo iné. 
Pri dovoze strojov, prístrojov alebo ich 
súčiastok, dovážaných na osobitné povo
lenie za sníženú colnú sadzbu podľa po
známky 2 k sadzobnej triede XL, ďalej 
podľa poznámky k sadzobnej triede XLI, 
ako aj podľa poznámky k sadzobnému čí
slu 553 d colného sadzobníka sníži sa však 
daň v pomere k sníženiu cla;

11. dodávky a výkony nepodnikaleľov 
(§ 5 ods. 1 č. 5), ak úplata za jednotlivú 
dodávku alebo výkon nepresahuje 1.000 
Ks. Dodávky z dobrovoľných dražieb a 
výkony, ktoré záležia v usporiadaní pred
stavení a zábav akéhokoľvek druhu, dani 
však podliehajú;

12. dodávky liečiv, liečebných pomôcok 
(počítajúc do toho aj pomôcky terapeutic
ké), lekárskych (liečebných) prístrojov a ná
strojov, liečivých vôd, dodávky a výkony, 
záležajúce v podávaní liečebných kúpeľov, 
výkony lekárske a pôrodnícke, ak hradia 
úplaty za tieto dodávky alebo výkony no
sitelia alebo náhradní nositelia verejno
právneho sociálneho poistenia podľa prí
slušných právnych ustanovení, alebo ak sú 
uvedené dodávky a výkony uskutočňova
né pre osoby, ktoré sa preukážu vysvedče
ním chudoby. Za tých istých podmienok 
nepodliehajú dani ani iné dodávky a vý
kony, ak ich uskutočňujú liečebné a oše
trovacie ústavy, ústavy nositeľov verejno
právneho sociálneho poistenia alebo kú
peľné podniky. Dani nepodliehajú ani do
dávky a výkony, ktoré uskutočňujú verej
né liečebné a ošetrovaciiei ústavy na vše
obecných triedach alebo kúpeľné podni
ky, ak sa zo sociálnych dôvodov poskytne 
z úplaty najmenej 5O°/o-ná sľava. Nepod
liehajú dani ani tie dodávky a výkony na 
ostatných triedach poskytované v ústa
voch v predošlej vete spomenutých, za 
ktoré hradia úplaty nositelia alebo ná
hradní nositelia verejnoprávneh'o sociál
neho poistenia. Tieto oslobodenia nepla
tia, ak je daň paušalizovaná;

13. dodávky naturálií, vzatých z vlast
ného podniku na plnenie naturálneho vý- 
menku;

14. dodávky a výkony domáckych pra
covníkov, ktoré uskutočňujú oni sami ale
bo členovia ich rodín žijúci s nimi v spo
ločnej domácnosti, ak tieto dodávky a vý
kony pozostávajú zo spracovania hmôt, 
ktoré • dostanú od podnikateľov, ktorým 
odovzdávajú hotový výrobok a zbytky
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a) pri dodávkach a výkonoch, týkajú
cich sa dovážaných predmetov, oslobode
nie od dane, jej sniženie, po prípade úplné 
alebo čiastočné započítanie dane, zapla
tenej pri dovoze (§ 1 ods. 1 č. 2), do dane 
z prvej tuzemskej dodávky dovezeného 
predmetu;

b) pri dodávkach a výkonoch, týkajú
cich sa predmetov, vyrobených v tuzemsku 
a dodávaných do tuzemska, oslobodenie 
od dane alebo jej sniženie, ak sú pred
mety tuzemského pôvodu daňou zaťažené 
viac ako dovážané predmety rovnakého 
alebo podobného druhu, alebo ak to vy
žaduje súťaživosť pri vývoze;

c) sniženie dane alebo inú úľavu, ak 
sú paušalizovanim dane (§ 19 ods. 8) prí
liš zaťažené predmety vyrobené z hmôt, 
pri ktorých je daň paušalizovaná.

(’) Minister financi! po dohode e mi
nistrom hospodárstva môže oslobodiť do
dávky alebo výkony, ktoré uskutočňujú 
v medziach stanov pre svojich členov svoj
pomocné organizácie podnikateľov, a'by 
im sprostredkovaly spoločný nákup stro
jov, surovín a pomocných látok alebo pre
daj ich surovín a výrobkov, alebo aby im 
požičiavaním svojich zariadení napomáha
ly pri výrobe, ak tieto organizácie pracujú 
len za náhradu režijných výdavkov.

P) Minister financií alebo úrad ním 
splnomocnený môže na osobitnú žiadosť 
oslobodiť dodávky alebo výkony výhradne 
a priamo dobročinné alebo vzdelávacie. 
Dodávkami alebo výkonmi výhradne 
alebo priamo dobročinnými rozumejú 
sa dodávky alebo výkony, ktoré smerujú 
výhradne a priamo k zmierneniu núdze a 
chudoby alebo ku konaniu lásky k bližné
mu bez nároku na plnú náhradu. 
Dodávkami alebo výkonmi výhradne a 
priamo vzdelávacími sa rozumejú do
dávky a výkony, ktoré smerujú výlučne 
k povzneseniu všeobecnej vzdelanosti ale
bo k vedeckej prípadne umeleckej výcho
ve a nemajú vôbec zárobkovú povahu ale
bo sa uskutočňujú bez nároku na plnú ná
hradu.

Diel druhý.

Daňové subjekty.
§ 5.

Kto piati daň.

(') Platiť daň je povinný:
1. tuzemský podnikateľ (ods. 2) zo zda

niteľných tuzemských dodávok a výkonov, 
a to i vtedy, ak dodávka (výkon) je vzhľa-
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spracovaných hmôt a od ktorých dostanú 
za svoju prácu len smluvenú mzdu od 
kusa;

15. dodávky a výkony pre štát alebo 
pre také štátne podniky, ktoré nepatria 
k podnikom vyhláseným za spravované 
podľa zásad obchodného hospodárenia, ak 
ich uskutočňujú podnikatelia, ktorým boly 
zadané priamo alebo prostredníctvom 
družstiev. Za rovnakých podmienok ne
podliehajú dani dodávky a výkony pre 
obce, okresy a župy, ak daňovník preuká
že, že z tej-ktorej dodávky alebo výkonu 
bol zaplatený smluvný a kvitančný popla
tok. Dani nepodlieha ani dovoz pria
mo pre štát a pre také štátne podniky, 
ktoré nepatria k podnikom vyhláseným za 
spravované podľa zásad obchodného ho
spodárenia. Bližšie podmienky týchto oslo
bodení určí vláda nariadením. Tieto oslo
bodenia neplatia v prípadoch, ak je daň 
paušalizovaná, výjmuc, že by ío bolo vý
slovne stanovené vo vyhláške o paušalizo
vaní dane;

16. dodávky vývozcom, ktorí sú tuzem
skými podnikateľmi, ak dodávateľ nepre
náša na vývozcu fyzickú držbu, ale ak sa 
vyvážajú predmety dodávky na účet vý
vozcov v nezmenenom stave do cudziny. 
V prípadoch, v ktorých pred vývozom 
dôjde k dvom tuzemským dodávkam toho 
istého predmetu, nepodlieha dani ani do
dávka tuzemskému podnikateľovi, ani ďal
šia dodávka vývozcovi, ktorý je tuzem
ským podnikateľom, ak sa ani pri jednej 
z týchto dodávok neprenáša fyzická držba, 
ale ak sa predmet vyváža v nezmenenom 
stave na účet vývozcu dó cudziny. Dani 
nepodliehajú ani výkony pozostávajúce 
zo spracovania hnuteľných vecí hmotných 
a uskutočňované v tuzemsku preukázané 
pre cudzinu. Podmienky týchto oslobode
ní určí vláda nariadením;

17. dodávky, ku ktorým dochádza 
v prípadoch, v ktorých zo zákona prislú
cha poplatkové oslobodenie z dôvodu 
splynutia (fúzie), slúčenia alebo premeny 
právneho útvaru niektorých podnikov. 
V prípadoch, v ktorých vláda môže z tých
to dôvodov na žiadosť poskytnúť celkové 
alebo čiastočné oslobodenie od poplatkov, 
môže tiež poskytnúť úplné oslobodenie od 
dane podľa tohto zákona alebo môže túto 
daň primerane snížiť.

(2) Vláda na návrh ministra financií, 
ktorý predtým vypočuje príslušnú záujmo
vú korporáciu, môže v zreteľa hodných 
prípadoch poskytnúť:
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dom na povahu podniku len príležitostná I 
a nepatrí do jeho obaru. Ak má tuzemský 
podnikáte! bydlisko alebo sídlo v cudzine, 
pokladajú sa všetky zdaniteľné dodávky a 
výkony za uskutočnené jeho tuzemskou 
prevodzovňou;

2. cudzozemský podnikateľ (ods. 3):
a) zo zdaniteľných dodávok a výkonov, 

ktoré uzavrie alebo uskutoční pri prechod
nom pobyte v tuzemsku;

b) zo zdaniteľných výkonov, ktoré 
uskutoční v tuzemsku pomocnými silami;

3. ten, kto pre cudzozemského podni
kateľa (ods. 3):

a) uzaviera, sprostredkuje alebo splňuje 
zdaniteľné dodávky predmetov, nachodia
cich sa v tuzemsku, z týchto dodávok;

b) menom a na účet cudzozemského 
podnikateľa uzaviera v tuzemsku zdaniteľ
né dodávky predmetov, nachodiacich sa 
v cudzine, z týchto dodávok;

4. v konkurznom pokračovaní správca 
konkurznej podstaty;

5. nepodnikáte! zo zdaniteíných dodá
vok a výkonov, ktoré uskutoční. Ale z do
dávok, ktoré uskutoční nepodnikáte! pre 
podnikate!a, je povinný platiť daň podni
káte!, pre ktorého sa dodávka uskutočnila;

6. pri zdaniteíných dodávkach z dra
žieb:

a) mimosúdnych — ten, kto dražbu vy
koná;

b) súdnych — ten, kto o dražbu žiada, 
bez ohiadu na to, či je podnikateíom alebo 
nepodnikatelom;

7. pri zdaniteíných dodávkach práv 
(§ 2 č. 2 prvá veta) podnikáte! alebo ne
podnikáte!, ktorý dodávku uskutoční. Ale 
z dodávok práv, ktoré uskutoční nepodni
káte! pre podnikatela alebo cudzozemský 
podnikáte! pre kohokoľvek, je povinný 
platiť daň nadobúdate! práva;

8. pri zdaniteinom zaviazaní sa niečo 
dovolovať alebo trpieť, niečo nekonať ale
bo niečoho sa zriecť (§ 2 č. 2 druhá veta) 
podnikáte! alebo nepodnikatel, ktorý sa 
zaväzuje. Ak sa však zaväzuje nepodniká
te! podnikatelovi alebo cudzozemský pod
nikáte! komukoľvek, je povinný platiť daň 
ten, komu sa zaväzuje;

9. pri dovoze poplatník colnej pohľa
dávky (§ 8 ods. 2 colného zákona);

10. iné osoby, ktorým vyhláška o pauša
lizovaní dane (§ 19 ods. 8) uloží povinnosť 
platiť paušál.

(2) Za tuzemského podnikateľa sa po
kladá podnikateľ (§ 6 ods. 1):

1. ktorý má bydlisko (sídlo) v tuzem
sku;

2. ktorý má bydlisko (sídlo) v cudzine, 
ale v tuzemsku má prevodzovňu.

(’) Za cudzozemského podnikateľa sa 
pokladá podnikateľ (§ 6 ods. 1), ktorý ne
má v tuzemsku bydlisko (sídlo) ani pre- 
vodzovňu.

§ 6.
Pojem podnikatela a závodu.

(') Podnikateľom podlá tohto zákona je 
každý, kto vykonáva samostatnú trvalú 
alebo občasnú zárobkovú činnosť akého
koľvek druhu; za podnikateľov sa nepokla
dajú najmä osoby, ktoré sú poistené podľa 
zákona o penzijnom poistení súkromných 
zamestnancov vo vyšších službách, a to 
ohladne činnosti, ktorá je podkladom pre 
túto poistnú povinnosť. Za podnikateľov sa 
pokladajú i osoby, uvedené v § 5 ods. 1 č. 3 
a č. 10. Okolnosť, že spolok alebo spolo
čenský podnik obmedzuje výkony alebo 
dodávky na členstvo, neruší jeho podni
kateľskú povahu. Úmysel dosiahnuť zisk 
nie je podmienkou.

(2) Za samostatný závod podľa § 1 ods. 
4 sa pokladá taká časť podniku, ktorá je 
technicky (uzavreným pracovným pocho
dom) jednotným celkom, ktorého činnosť 
býva tiež predmetom samostatných podni
kov a ktorého pracovný výsledok je pred
metom trhu. V sporných prípadoch rozho
duje minister financií po vypočutí prísluš
nej záujmovej korporácie.

§ 7.
Subjekty oslobodené od dane.

Od dane sú oslobodené:
1, štát pri poštovej, telegrafnej a te

lefónnej službe a dopravné podniky pri 
povinných výkonoch pre túto štátnu služ
bu;

2. železnice hlavné, vedľajšie (miestne) 
a drobné pni dodávkach a výkonoch sú
visiacich s prevádzkou, počítajúc do toho 
nimi prevádzanú autobusovú dopravu, a 
plavebné podniky pri výkonoch na medzi
národných vodných cestách;

3. agenti pri agentských výkonoch, ak 
nepresahuje súhrn úplat za ne v daňovom 
období 40.000 Ks, a to pod podmienkou, 
že túto okolnosť hodnoverne preukážu;
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4. spisovatelia a umelci pri dodávkach 
a výkonoch, ktoré sú priamym výsledkom 
spisovateľskej alebo umeleckej činnosti, 
ak nepresahuje súhrn úplat za ne v daňo
vom období 50.000 Ks, a to pod podmien
kou, že túto okolnosf hodnoverne preuká
žu. Za spisovateľov sa pokladajú spisova
telia diel, patriacich do literatúry umelec
kej (krásneho' písomníctva) i do literatúry 
vecnej (vedeckej a odbornej), ako aj prer 
kladatelia týchto diel. Za umelcov sa po
kladajú hudobní skladatelia a umeľci-vý- 
tvarníoi.

§8.
Ručenie.

í1) Za nezaplatenú a bezvýsledne upo
mínanú daň i jej príslušenstvo (5%-né 
zvýšenie dane podľa § 20 ods. 6, poplatok 
zo zameškania a náhradu upomínacích a 
exekučných trov) ručí osobne celým svojím 
majetkom:

1. nadobúdateľ celého podniku alebo 
niektorej z prevodzovní (závodov) toho 
istého podniku, preneseného vcelku úplat
né alebo neúplatné, — za daň, ktorú sú po
vinní platit jeho predchodcovia za podnik, 
pofažne prevzatú prevodzoveň za dvanásf 
mesiacov, predchádzajúcich deň prevzatia 
podniku (prevodzovne, závodu);

2. osobne ručiaci spoločníci — za daň, 
ktorú je spoločnosť povinná platiť za do
bu, po ktorú boli jej spoločníkmi;

3. osoby, zodpovedné za správu osôb 
právnických, — za daň, predpísanú práv
nickej osobe v trestnom pokračovaní pre 
trestný čin, o ktorom preukázané vedely a 
ktorý neoznámily finančnému úradu pred 
započatím trestného pokračovania proti 
páchateľom. Ale toto ručenie nemožno 
uplatniť po uplynutí piatich rokov odo dňa, 
čo osobe, zodpovednej za správu právnic
kej osoby, bolo udelené absolutórium za 
dobu, ktorej sa ručenie týka;

4. účastníci príležitostného sdruženia 
(príležitostnej spoločnosti, konzorcia a 
pod.) — za daň, ktorú je sdruženie povin
né platiť za dobu, po ktorú sa ho zúčastnili;

5. osoba, poverená vedením tuzemskej 
prevodzovne tuzemského podnikateľa, 
ktorý má bydlisko alebo sídlo v cudzine 
(§ 5 ods. 2 č. 2), — za daň, ktorú je taký 
podnikateľ povinný platiť za dobu, po kto
rú tá-ktorá osoba bola poverená vedením 
jeho tuzemskej prevodzovne;

6. cudzozemský podnikateľ (§ 5 ods. 3) 
— za daň, ktorú je podľa § 5 ods. 1 č. 3 po
vinný platiť ten, kto pre neho uzavieral 

alebo sprostredkoval alebo splňoval zdani
teľné dodávky predmetov, nachodiacich sa 
v tuzemsku, alebo kto jeho menom a na je
ho účet uzavieral v tuzemsku dodávky 
predmetov, nachodiacich sa v cudzine;

7. ten, pre koho cudzozemský podnika
teľ (§ 5 ods. 3) splnil dodávku alebo usku
točnil výkon na predchádzajúcu objednáv
ku, a to za daň, ktorú je cudzozemský pod
nikateľ povinný plalií z dodávky alebo vý
konu pre neho;

8. ten, z podnetu koho sa koná mimo- 
súdna dražba, — za daň z dodávok z tejto 
dražby, ak nie je sám subjektom dane;

9. nepodnikateľ, ktorému bola splnená 
nepodnikateľská dodávka, — za daň z 
tejto dodávky, ak neučiní oznámenie po
dľa § 13 ods. 1 piatej vety.

(2) Ak osobné ručenie postihuje viac 
osôb, ručia všetky spoločne a nerozdielne.

(*)  Fyzické i právnické osoby, nerozde
lené pozostalosti, komposesorály a bývalé 
urbariáty ručia za nezaplatené peňažné 
tresty, pokuty a trovy trestného pokračo
vania, ktoré boly ich zákonným alebo 
splnomocneným zástupcom uložené pre 
daňové priestupky (§41), spáchané pri vy
konávaní povinnoslí vyplývajúcich z tohto 
zastupiteľského pomeru. Z ručenia sú vy
ňaté fyzické osoby, ktoré nie sú svojpráv
ne, ak ide ó ich zákonných alebo úradne 
ustanovených zástupcov, a fyzické osoby, 
ktoré preukážu, že ich zmocnenec, pri 
voľbe ktorého zachovaly povinnú bedli
vosť, konal bez ich zmocnenia.

(4) Ručenie prestáva zánikom daňového 
dlhu.

Diel tretí.

Daňový základ a sadzba.

§ 9.

Úplaty za z d a n i t e ľ n é d o d á v k y 
a výkony a za zdaniteľný ■ 

dovoz.

J1) Daň sa vyrubuje z úplaty za zdani
teľnú dodávku alebo za zdaniteľný výkon. 
Úplatou je všetko, čo nadobúdateľ musel 
vynaložiť, aby nadobudol dodaný predmet 
alebo dosiahol výkon, okrem dane, ktorú 
treba podľa tohto zákona z tej-ktorej do
dávky alebo výkonu zaplatiť. K úplate 
patria tiež výdavky za balenie a obal a 
všetko, čo nadobúdateľ zaplatil na daniach 
alebo dávkach, vyberaných pri dodávke 
alebo výkone, a ak sa s platením kúpnej 
ceny pozhovelo, — na úrokoch započíta
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ných do kúpnej ceny. Ak sa povolí z úpla
ty srážka, je vyrubovacím základom cena 
skutočne platená. Pri dovoze sa vyrubuje 
daň z úplaty, a kde tej niet, — z riadnej 
(obecnej) ceny dovážaného tovaru; k úpla
te alebo k cene sa pripočíta clo, doprav
né výdavky na hranicu a dávky, vybera
né z dovážaného tovaru.

p) Z daňového základu možno vylúčif 
zasielacie a poisťovacie výdavky, ktoré do
dávateľ, alebo kto výkon uskutočňuje, pre
ukázané hradil osobám tretím za príjemcu 
dodávky (výkonu), alebo ktoré platí prí
jemca dodávky (výkonu) a ktoré mu dodá
vateľ alebo kto výkon uskutočňuje, odpo
číta z úplaty. Zasielatelia a majitelia skla
díšť môžu si vylúčiť z úplaty za svoj výkon 
clo, dane a dávky, ktoré zaplatili colnému 
úradu a úradu potravnej dane na čiare, ak 
ich osobitne účtujú komitentovi.

(’) Výdavky za obal možno vylúčiť len 
vtedy, ak sa obal požičiava preukázané 
bezplatne, alebo ak dodávateľ vezme obal 
za cenu už vopred ujednanú zpät a zmen
ší úplatu o jeho cenu; inak sú súčasťou 
úplaty.

P) Ak podnikateľ prevzal uskutočnenie 
výkonu v tuzemsku i v cudzine za cenu ur
čenú paušálne, nepodlieha dani len tá 
čiastka úplaty, a ktorej podnikateľ preuká
že, že pripadá na výkony, uskutočnené 
v cudzine.

P) Ak je úplatou vec alebo vzájomný 
výkon (zámena a pod.), je cena prijatej ve
ci (výkonu) úplatou za dodanú vec (výkon).

(“) Kde nemôže byť základom pre vy
rubenie dane úplata (§ 1 ods. 4 a 5, pri zá
mene a pod.), je pre vyrubenie dane roz
hodná riadna (obecná) cena. Riadna 
(obecná) cena je rozhodná aj pre vy
rubenie paušalizovanej dane (§ 19 ods. 8) 
vtedy, ak výrobca dodáva predmety za niž
šiu úplatu, než je ich riadna (obecná) cena 
vo velkom, takému podnikateľovi, ktorý 
tieto predmety uňho výhradne alebo pre
važne nakupuje a v nezmenenom stave ich 
dalej dodáva; čo treba rozumieť nezmene
ným stavom, určí vláda nariadením. Ak pri 
dovoze nebola udaná úplata alebo cena do
vážaného predmetu, alebo ak bola udaná, 
ale colný úrad ju má za podstatne nepri
meranú, je pre vyrubenie dane rozhodná 
riadna (obecná) cena, zistená odhadom 
(§ 17 ods. 9).

(’) Ak je úplata ujednanú alebo cena 
udaná v cudzej mene alebo v obchodných 
minciach, prepočíta sa na tuzemskú menu 
spôsobom, ktorý určí minister financií vy
hláškou.

§ 10.
Daňové sadzby.

(') Dan činí 3% z úplaty za zdaniteľné 
dodávky a výkony alebo ceny tam, kde 
niet úplaty (§ 9). Pri dodávkach poľnoho
spodárskych výrobkov okrem ovocia cu
dzieho pôvodu, ako i pri dodávkach 
mlynských a pekárskych výrobkov, syrov 
a iných mliečnych výrobkov, sušenej ča
kanky a repy, ako aj pri dodávkach jed
lých rastlinných tukov, mäsa a mäsných 
výrobkov okrem zveriny a rýb, činí daň 
1% z úplaty, poťažne ceny. Rovnaké da
ňové sadzby platia i pre dovoz.

(’) Výdavky za balenie a obal podlieha
jú tej istej daňovej sadzbe ako dodávaný 
alebo dovážaný predmet.

(’) Pri dovoze (§ 1) môže sa namiesto 
percentuálnej sadzby vyberať pevná sadzba 
podľa kusa, miery alebo váhy; príslušnú 
sadzbu urči vláda nariadením a pri paušali
zovanej dani — minister financií vyhláš
kou (§ 19 ods. 8). Vláda môže určiť naria
dením zvýšenú sadzbu pre dovoz niekto
rých predmetov preto, aby sa daňové za
ťaženie dovážaného tovaru vyrovnalo s da
ňovým zaťažením tovaru vyrábaného v tu
zemsku. Vláda môže nariadením určiť 
tiež pre dovoz alebo dodávku tovaru z ur
čitého štátu vyššiu daňovú sadzbu, ako je 
uvedená v ods. 1, tam, kde ten-ktorý 
štát zaťažuje dovoz alebo dodávku tuzem
ského tovaru vyššími sadzbami ako tovar 
vlastného pôvodu.

(4) Ak sa dodávajú predmety podlieha
júce rôznej daňovej sadzbe, je pre vyrube
nie dane z paušálnej úplaty rozhodná 
sadzba vyššia. Toto ustanovenie platí i 
vtedy, ak sa dodávajú predmety prepycho
vé spolu s neprepychovými.

(°) Podnikateľ, ktorý má tri alebo viac 
predajni (ods. 6), ako aj podnikateľ, ktorý 
má jednu alebo viac predajní s jednotnými 
cenami (ods. 7), je povinný platiť prirážku 
k 3% pravidelnej dani z obratu z tých 
dodávok a výkonov, ktoré tieto predajne 
uskutočnily. Táto prirážka činí 2°/o z da
ňového základu (§ 9).

(“) Predajňou podľa ods. 5 sa roz
umie každá prevodzovňa, ktorá splňuje do
dávky výhradne alebo prevažne spotrebi
teľom, t. j. každému, kto nadobúda pred
met na iný účel ako na predaj alebo na 
spracovanie po živnostenský. Za predajňu 
sa nepovažuje výrobná prevodzovňa, t. i. 
taká, v ktorej síce predaj organicky súvisí 
s výrobou, ale výroba je hlavnou činnosťou,
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b) pri dodávkach z dražieb — v čase 
priklepu;

c) ak bólo daňovníkovi povolené, aby 
namiesto prijatých úplat v daňovom obdo
bí zdaňoval účtované ceny (§ 17 ods. 8), — 
vtedy, ked vydal účet, najneskôr však vte
dy, ked dostal úplatu za dodávku alebo vý
kon;

d) pri dodávkach (výkonoch) nepodni- 
kateľov — vtedy, ked bola dodávka ujed- 
naná alebo výkon uskutočnený;

e) pri dodávkach (výkonoch), ktoré uza
vreli alebo uskutočnili cudzozemskí podni
katelia (§ 5 ods. 3), — vtedy, ked sa do
dávka uzavrela alebo výkon uskutočnil;

f) pri dodávkach, ktoré sprostredkova- 
ly, splnily alebo uzavrely osoby, uvedené 
v § 5 ods. 1 č. 3, — vtedy, ked bola dodáv
ka sprostredkovaná, splnená alebo uzavre
tá;

g) pri dovoze (§ 1 ods. 1 č. 2) — vtedy, 
ked vzniká povinnosť platiť colnú pohľa
dávku (§ 83 colného zákona);

h) ak sa platí zmenkou alebo šekom a 
ide o zdaňovanie podľa prijatých úplat (§ 
17 ods. 1), — vtedy, ked dodávateľ alebo 
ten, kto výkon uskutočnil, dostane uhrade
nú hodnotu zmenky alebo šeku, i keď sa 
tak stane pred ich splatnosťou.

(’) Ak tuzemský podnikateľ (§ 5 ods. 2), 
ktorý má platiť daň podľa prijatých úplat, 
povolí splátky a pritom si až do úplného 
zaplatenia vyhradí vlastníctvo k predanej 
veci, vzniká daňová povinnosť odovzdaním 
veci nadobúdateľovi a nárok štátu na daň 
— pri platení jednotlivých splátok.

§ 12.

Presunutie dane.

Osobe, ktorá má nárok na zdaniteľnú 
dodávku alebo výkon, môže podnikateľ 
daň účtovať osobitne a je povinný tak uro
biť, ak to príjemca žiada. Príjemca dodáv
ky (výkonu) môže predpokladať, že v úpla
te jednotne určenej je už zahrnutá aj daň, 
ak smluvou nebolo určené inak. Pri dodáv
kach nepodnikateľov nepodnikateiom je 
daňovník povinný daň účtovať osobitne. 
V prípadoch, uvedených v § 5 ods. 1 č. 5 
druhej vete, v § 5 ods. 1 č. 7 druhej vete 
a v § 5 ods. 1 č. 8 druhej vete, je ten, kto je 
povinný platiť daň, oprávnený si ju srazil 
z úplaty. Ak po uzavretí dodávky, ale pred 
jej uskutočnením budú určité predmety 
podrobené dani z obratu pri dovoze, alebo 
ak pri určitých predmetoch bude daň 
paušalizovaná alebo paušál zvýšený, je da-

__ S lovenský zí

ako aj predajné alebo reprezentačné kan
celárie, vzorkovne a iné prevodzovne, kto
ré uzavierajú obchody menom výrobného 
podniku, ak podnik tento tovar sám bez
prostredne účtuje a dodáva z vlastnej vý
robnej prevodzovne. Povahu predajne ne
stráca prevodzovňa, v ktorej sa prevádza 
výroba alebo opravy tovaru ako činnosť 
vedľajšia.

(’) Predajňou s jednotnými cenami po
dľa ods. 5 rozumie sa každá prevodzov
ňa, ktorá splňuje výhradne alebo prevaž
ne spotrebiteľom dodávky predmetov, kto
ré podľa obchodných zvyklostí k sebe ne
patria, a to výhradne alebo prevažne v jed
nej alebo niekoľkých pevných cenových 
stupniciach; spotrebiteľom je pritom každý, 
kto nadobúda predmet na iný účel ako na 
predaj alebo na spracovanie po živnosten
ský.

(8) Vo vyhláškach o paušalizovaní dane 
možno určiť, že podnikatelia, uvedení v 
ods. 5, sú povinní platiť prirážku i k pau- 
šalizovanej dani, ktorá nahradzuje vý
hradne alebo prevažne 3%-nú pravidel
nú daň z obratu, poťažne k paušalizova- 
nej dani prepychovej, a to až do výšky 
20% paušalizavanej dane.

C) Ak vzniknú pochybnosti o výške 
sadzby vzhľadom na povahu tovaru, treba 
ju určiť podľa colno-tarifnej príslušnosti.

(l°) Pri vyrubovaní dane sa zaokrúhľuje 
daňový základ na celé stokoruny a daň na 
celé koruny nadol.

Diel štvrtý.

Vznik daňovej povinností a nároku štátu 
na daň. Presunutie dane.

§ H.
Vznik daňovej povinnosti 

a nároku štátu na daň.

(’) Daňová povinnosť vzniká zpravidla 
uskutočnením dodávky alebo výkonu. Ná
rok štátu na daň možno však uplatniť zá
sadne len pri platení. Platením sa rozumie 
každé plnenie, teda nielen platenie hotový
mi peniazmi, ale i dobropisom, zmenkou, 
šekom, prevzatím dlhu, postupom pohľa
dávky a pod.

(:) Výnimkou zo zásady uvedenej v 
ods. 1 vzniká daňová povinnosť a možno 
uplatniť nárok štátu na daň:

a) pri dodávkach, pri ktorých zákon 
úplatnosť predpokladá (§ 1 ods. 4 a 5 a 
pod.), — vtedy, ked sa dodávka uskutoč
nila;
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ňovník oprávnený zvýšiť cenu o daňový 
rozdiel alebo o daň, ak ich nechce niesť zo 
svojho, je však povinný zvýšenie alebo daň 
účtovať osobitne. Minister financií môže 
pre dodávky určitých predmetov alebo pre 
určité výkony nariadiť povinné osobitné 
účtovanie dane alebo paušalizovanej dane. 
Vyhláškou o paušalizovaní dane (§ 19 ods. 
8) možno určiť, že osoby, povinné platiť 
paušál, sú oprávnené žiadať náhradu za
plateného paušálu od osôb, ktoré uskutoč
ňujú dodávky alebo výkony, z ktorých je 
daň z obratu krytá tým-ktorým paušálom.

Diel piaty.

Vyberanie dane pri dodávkach a výkonoch 
nepodnikatelov.

§ 13.

(') Osoby, ktoré nie sú podnikateľmi a 
dodávajú mimo dražby predmety nepodni- 
kateľom, sú pod následkami § 42 povinné 
do 15 dní po ujednaní dodávky zaplatiť 
z každej jednotlivej dodávky príslušnému 
daňovému úradu daň z úplaty (§ 9) a za
slať v tej istej lehote nadobúdateľovi po
tvrdenie o zaplatení dane, ktoré musí ob
sahovať tieto údaje:

1. mená a adresy oboch smluvných 
strán;

2. deň uzavretia a predmet smluvy;
3. úplatu.

V tej istej lehote musí dodávateľ zaslať 
finančnému úradu I. stolice, v obvode kto
rého býva alebo pobýva, oznámenie o do
dávke, ktoré musí obsahovať údaje uvede
né v potvrdení. Nadobúdateľ je povinný 
uschovať potvrdenie pre daňovú kontrolu 
(§ 16). Nepodnikáte! nemá nárok na vráte
nie dane, ak sa vráti kúpna cena (§ 18). Ak 
nezašle dodávateľ nadobúdateľovi riadne 
vyplnené potvrdenie o zaplatení dane z do
dávky včas, musí to nadobúdateľ do ďal
ších 15 dní oznámiť príslušnému finančné
mu úradu I. stolice, v obvode ktorého býva 
alebo pobýva. Toto oznámenie — bez kol
ku — musí obsahovať všetky údaje, ktoré 
inak treba uviesť v uvedenom potvrdení. 
Ak nadobúdateľ v určenej lehote opominie 
to učiniť, ručí za daň a stihnú ho tresty 
podľa § 42. Dodávateľ môže údaje, ktoré 
treba uviesť v potvrdení, napísať na osobit
ný list, ktorý odovzdá spolu s potvrdenkou 
o zaplatení dane nadobúdateľovi. Tento 
list a potvrdenka nepodliehajú kolku ani 
poplatku, ak neobsahujú iné než uvedené 
údaje.

(2) Akým spôsobom sa vyrubuje a platí 
daň pri dražbách nepodnikateľov, určí vlá
da nariadením. Nepodnikáte!, ktorý za
mýšľa uskutočniť dobrovoľnú dražbu, je po
vinný to oznámiť príslušnému finančnému 
úradu I. stolice, v obvode ktorého sa má 
dražba konať, a to najneskôr týždeň pred 
dražbou, a v oznámení uviesť čas, predmet 
a miesto dražby.

(’) Ak osoby, ktoré nie sú podnikateľ
mi, dodávajú podnikateľom, sú podnikate
lia (nadobúdatelia) povinní odviesť daň na
miesto dodávateľov; podrobnosti určí vlá
da nariadením. Nepodnikatelia sú i v tom
to prípade povinní učiniť o dodávke ozná
menie, uvedené v ods. 1,

(4) Zo zdaniteľných výkonov sú nepod
nikatelia pod následkami § 42 povinní 
z každého jednotlivého výkonu zaplatiť 
daň príslušnému daňovému úradu do 15 dni 
po uskutočnení výkonu a učiniť v tej istej 
lehote o tom oznámenie finančnému úradu 
I. stolice, v obvode ktorého sa výkon stal; 
v oznámení treba uviesť meno a adresu ne- 
podnikateľa, druh výkonu, kedy a kde bol 
uskutočnený, výšku prijarej úplaty a kedy 
a akou sumou bola daň zaplatená.

Diel šiesty.
Vyrubenie a vyberanie dane pri dodávkach 

a výkonoch podnikateľov a pri dovoze.
§ 14.

Ohlasovacia povinnosť.
(’) Tuzemský podnikateľ (§ 5 ods. 2) je 

povinný ohlásiť do 15 dní vznik podniku 
i každej novej prevodzovne, ako i zánik 
alebo presídlenie podniku alebo prevo
dzovne, a to finančnému úradu I. stolice, 
v obvode ktorého je podnik alebo pre- 
vodzovňa (v prípade presídlenia tak fi
nančnému úradu I. stolice, z obvodu kto
rého podnik alebo prevodzovňa presídli, 
ako i finančnému úradu I. stolice, do ob
vodu ktorého presídli).

(2) Cudzozemský podnikateľ (§ 5 ods. 3) 
je povinný ohlásiť svoju činnosť každému 
finančnému úradu I. stolice, v obvode kto
rého zamýšľa činnosť vykonávať, a to ešte 
pred jej započatím; cudzozemský podnika
teľ, ktorý uskutočňuje v tuzemsku výkony 
pomocnými silami, je povinný v uvedenej 
ohláške menovať zmocnenca, ktorý má 
bydlisko alebo sídlo v tuzemsku. Aj ten, 
pre koho cudzozemský podnikateľ usku
točňuje dodávku alebo výkon na predchá
dzajúcu objednávku, je povinný to ohlásiť
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finančnému úradu L stolice, v obvode kto
rého bude cudzozemský podnikateľ túto 
činnosť vykonávať, a to ešte pred jej zapo
čatím.

(’) Osoby uvedené v § 5 ods. 1 č. 3 sú 
tiež povinné ohlásiť svoju činnosť pre cu
dzozemského podnikateľa finančnému úra
du I. stolice, v obvode ktorého budú túto 
činnosť vykonávať, a to ešte pred jej zapo
čatím.

§ 15.

Daňové obdobia.

(*) Daň sä vyrubuje zpravidla zo súhrnu 
úplat, ktoré podnikateľ prijal v kalendár
nom roku za zdaniteľné dodávky (vý
kony).

(3) Pri dodávkach (výkonoch), ktoré 
uskutočňuje cudzozemský podnikateľ (§ 5 
ods. 3), vyrubuje sa daň zo súhrnu úplat za 
kalendárny mesiac alebo i za kratší čas, ak 
jeho činnosť netrvala celý kalendárny me
siac.

(3) Pri dovoze sa vyrubuje a platí daň 
osobitne v každom jednotlivom prípade,

§ 16.

Daňová kontrola.

(') Cieľom daňovej kontroly sú finančné 
orgány oprávnené vstupovať v pracovných 
hodinách do podnikateľových prevodzovní 
a obchodných miestností a nahliadať do zá
znamov, ktorých vedenie, formu a obsah 
určí vláda nariadením alebo minister finan
cií vyhláškou o paušalizovaní dane (§ 19 
ods. 8), a do jeho obchodných listov, kníh 
alebo iných obchodných zápisov a listín. 
Podnikateľ je povinný všetky tieto doklady 
za 5 rokov uschovávať a finančným orgá
nom alebo úradom ich kedykoľvek pred
ložiť na nahliadnutie. Táto lehota sa počíta 
od konca kalendárneho roku, v ktorom sa 
daň stala splatnou.

(:) Za prevodzovňu sa pokladá aj sa
motný tuzemský sklad zásob, z ktorého 
sa v tuzemsku dodávky splňujú bez ohľa
du na to, či patrí sklad osobám tuzem
ským alebo cudzozemským.

(3) Podnikatelia alebo ich zástupcovia 
sú tiež povinní finančným orgánom podá
vať všetky vysvetlenia, ktoré sú potrebné 
na vyrubenie dane a na vykonanie tohto 
zákona.

(*)  Činnosť revízneho odboru minister
stva financií sa vzťahuje v medziach usta
novení preň platných aj na kontrolu daní 
podľa tohto zákona.

(3) Podnikatelia, ktorí vedú obchodné 
knihy, sú povinní pri úplatách, prijatých 
od nadobúdateľa pokladnicou, vydať v 
každom pripade riadny účet, ak prijatá 
úplata presahuje 1000 Ks,

§17.

Daňové soznanie.

(') Daňovník je povinný podať do 14. 
februára každého roku daňové soznanie 
za uplynulé daňové obdobie každému fi
nančnému úradu I. stolice, v ktorého ob
vode sa nachodí prevodzovňa, ktorá sa
mostatne prijíma úplaty — a ak taksj niet, 
finančnému úradu I. stolice, v ktorého ob
vode má daňovník bydlisko (sídlo), prí
padne v ktorého obvode daňovník zväčša 
pobýva. V soznam' treba uviesť, že sa sta
lo podľa najlepšieho vedomia a svedomia. 
Vzorec soznania vydá Ministerstvo finan
cií. Uplatňované srážkové položky je da
ňovník povinný preukázať na vyzvanie
spôsobom, ktorý určí vláda nariadením; ak 
to neučiní v určenej, najmenej 15-dňovej 
lehote, nie je povinný finančný úrad I. sto
lice brať ich do úvahy.

(2) Ak sa podnik v daňovom období 
zruší, treba podať sozname do 6 týždňov 
po jeho zrušení. Úplaty neskoršie prijaté 
treba soznať do 6 týždňov po zaplatení.

P) Ak sa podnik prevedie úplatné ale
bo neúplatné vcelku a ak predošlý majiteľ 
nepodal soznanie, musí ho podať nadobú
dateľ po uplynutí daňového obdobia aj za 
čas do odovzdania podniku.

(4) Cudzozemskí podnikatelia (§ 5 ods. 
3) sú povinní podať daňové soznanie kaž
dému finančnému úradu I. stolice, v obvo
de ktorého činnosť vykonávali, a to do 15 
dní po uplynutí každého kalendárneho me
siaca, ak ich činnosť netrvala celý kalen
dárny mesiac, — do 15 dní po jej ukončení, 
K daňovému soznamu sú títo podnikatelia 
povinní pripojiť sostavenie úplat za do
dávky á výkony, ktoré uskutočnili na 
predchádzajúcu objednávku.

(°) Lehoty uvedené v ods. 1 až 4 
môže finančný úrad I. stolice predĺžiť, pri
padne na osobitnú záruku.

(6) Ak daňovník nepodal daňové sozna
nie najneskôr v lehotách uvedených v 
ods. 1 až 5, zvýši sa mu celková daň o 
5%.

(T) Ministerstvo financií môže povoliť 
daňovníkovi na žiadosť jednotné zdanenie 
všetkých prevodzovní.
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k daňovému soznamu presný soznam jed
notlivých srážok.

(=) Ustanovenie ods. 1 platí obdobne 
i vtedy, ak daňovník platí daň z účtova
ných cien (§ 17 ods. 8).

§ 19.
Určenie daňového základu odha
dom alebo dohodou. — Paušali

zovanie dane.
(’) Ak daňovník nepodá soznanie v zá

konných lehotách (§ 17 ods. 1 až 4) alebo 
v lehote úradom predĺženej (§ 17 ods. 5), 
môže finančný úrad I. stolice stanoviť da
ňový základ odhadom bez ďalšej účasti 
daňovníka podľa pomôcok, ktoré má po
ruke. V tomto prípade stráca daňovník prá
vo odporovať základom zdanenia takto sta
noveným, uvádzať nové okolnosti a ponú
kať o nich dôkazy.

(2) Ak daňovník podá soznanie včas 
(ods. 1), ale finančný úrad pokladá toto 
soznanie z akýchkoľvek dôvodov za ne
správne alebo neúplné, je povinný tieto dô
vody daňovníkovi oznámiť a vyzvať ho, 
aby v primeranej, najmenej 15-dňovej le
hote podal vysvetlenie a svoje údaje pre
ukázal alebo svoje soznanie doplnil. V prí
slušnom výmere musí byt daňovník upo
zornený, že daň bude vyrubená bez jeho 
ďalšieho spolupôsobenia podľa pomôcok, 
ktoré sú poruke, ak v určenej lehote ne
vyhovie vyzvaniu bez náležitého osprave
dlnenia.

(3) Ak daňovník nevyhovie vôbec, ale
bo ak nevyhovie včas vyzvaniu uvedenému 
v ods. 2, môže úrad stanoviť daňový zá
klad odhadom bez jeho ďalšej účasti po
dľa pomôcok, ktoré má poruke. V tomto 
prípade stráca daňovník právo odporovať 
základom zdanenia takto stanoveným, uvá
dzať nové okolnosti a ponúkať o nich dô
kazy.

(•*)  Daňový základ možno stanoviť od
hadom aj vtedy, ak daňovník podal da
ňové soznanie včas a podal tiež včas na 
úradné vyzvanie žiadané vysvetlenie, ale 
finančný úrad podľa konaných šetrení ne
uzná toto vysvetlenie za dostatočné; v tom
to prípade sa má odhad pohybovať v me
dziach vykonaného vytýkacieho pokračo
vania.

(5) Ak sa daňový základ stanoví odha
dom, môže ho finančný úrad rozvrhnúť rov
nomerne na jednotlivé splátkové obdobia 
(§ 20 ods. 1).

(°) Trovy odhadu platí daňovník, ak 
neudal, hoci bol na to vyzvaný, súhrn úplat

(B) Finančný úrad I. stolice môže da
ňovníkovi dovoliť, aby namiesto úplat, pri
jatých v daňovom období, soznával ceny 
za dodávky a výkony účtované bez ohľadu 
na to, či boly zaplatené alebo nie; ak však 
daňovník, ktorému bol tento spôsob pla
tenia dane povolený, preukáže, že dodávka 
(výkon), na ktorú vydal účet, bola zruše
ná, takže nedošlo k jej uskutočneniu, nie 
je povinný z ceny účtovanej za túto dodáv
ku (výkon) platiť daň. Takýto daňovník 
nie je ani povinný platiť daň z povolených 
sliav a z účtovaných súm, ktoré sa preuká
zané staly nevymožiteľnými. Toto povale
nie možno dať len vtedy, ak daňovník ve
die knihy podľa obchodných zásad a vy
dáva účty o všetkých dodávkach a výko
noch. Podmienky prechodu od jedného spô
sobu platenia dane k druhému určí vláda 
nariadením.

(“) Pri dovoze (§ 1 ods. 1 č. 2) je da
ňovník (§ 5 ods. 1 č. 9) povinný v ohláške 
colnému úradu udať a dôkaznými listinami 
preukázať úplatu alebo cenu dovážaného 
predmetu a iné na vyrubenie dane potrebné 
údaje (§ 9 ods. 1 piata veta); toto neplatí, 
ak sa daň vyrubuje pri dovoze pevnou sa
dzbou (§ 10 ods. 3). Úplatu je daňovník 
povinný preukázať účtom a jeho odpis odo
vzdať colnému úradu; ak je úplata v účte 
udaná v cudzej mene alebo v obchodných 
minciach, ohlási ju daňovník aj v sloven
skej mene. Ak niet úplaty, je daňovník po
vinný ohlásiť a vhodným spôsobom preu
kázať cenu dovážaného predmetu. Ak da
ňovník neudal úplatu alebo cenu dováža
ného predmetu, alebo ak sa úplata alebo 
udaná cena zdá colnej správe nízka, určí 
úrad (po prípade po vypočutí znalca) ce
nu, ktorú uzná za primeranú. Ak daňovník 
úplatu alebo cenu dovážaného predmetu 
neudal, je vždy povinný znášať výdavky 
znaleckého odhadu; inak len vtedy, ak sa 
daň právoplatne vyrubila z vyššej ceny, 
ako je úplata alebo cena, ktorú udal da
ňovník. Cenou podľa tohto odseku sa roz
umie riadna (obecná) cena.

§ 18.
Vrátenie úplaty.

(*)  Ak sa vráti úplata dani podliehajú
ca celkom alebo zčasti v daňovom období 
napríklad prelo, že obchod bol dodatočne 
zrušený alebo že bola povolená sľava, mož
no túto sumu odpočítať v daňovom so
znam". To platí i vtedy, ak sa úplata vráti 
len v neskoršom daňovom období. Daňov
ník musí však v tomto prípade pripojiť
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dani podrobených, alebo ak presahuje sú
hrn pri odhade vyšetrený sumu udanú da
ňovníkom o viac ako o jednu tretinu.

(’) Pri podnikoch menšieho rozsahu a 
pri dodávkach podniku pre podnikateľovu 
domácnosť, kde by presné zistenie daňové
ho základu bolo spojené s ťažkosťami a ne- 
pomemými výdavkami, môže finančný úrad 
ustálil daňový základ dohodou. Táto do
hoda sa môže týkať celého podniku alebo 
len jeho časti (vlastnej spotreby a pod.).

(s) Minister financií môže po dohode 
s ministrom hospodárstva, prípadne dopra
vy a verejných prác vyhláškou v Sloven
skom zákonníku určif aj iný spôsob, ako 
zdaniť dodávky, výkony alebo dovoz, ak 
to bude vyžadovať záujem štátu alebo da- 
ňovníctva. Tento odchylný spôsob zdanenia 
(paušalizovanie dane) môže sa týkať tak 
dodávok (vlastnej spotreby) a dovozu ur
čitého tovaru, ako i dodávok (vlastnej spo
treby) alebo výkonov, uskutočňovaných ur
čitými skupinami podnikateľov. Tým cie
ľom má minister financií vypočuť prísluš
né záujmové korporácie. Najmä môže ur
čiť, že namiesto dane, ktorá sa má platil 
pri tuzemských dodávkach alebo pri dovo
ze určitého tovaru, určí sa paušál, ktorý je 
náhradou za pravidelnú daň zo všetkých tu- 

' zemských dodávok alebo z dovozu a ktorý 
je povinný platiť každý tuzemský výrobca 
tovaru, poťažne pri dovoze ten, kto tovar 
dováža, alebo kto dovážaný tovar na vycle- 
nie ohlási, alebo príjemca tovaru. Taká vy
hláška urči, z akého základu sa paušál pla
tí, akou percentuálnou alebo pevnou sa
dzbou, kto má paušál platiť, kedy, kde a 
akým spôsobom, ktoré úrady sú príslušné 
na vyrubenie a vymáhanie paušalizovanej 
dane a na rozhodovanie o daňovej povin
nosti a o odvolaniach. Vyhláška tiež určí, 
ktoré dodávky alebo výkony sú paušálom 
kryté a akým spôsobom sa majú zdaniť zá
soby tovaru, ktoré sú v čase, keď vyhláška 
o paušále nadobudla účinnosť, u osôb, kto
ré nie sú povinné platiť paušál. Ak sa vy
berá paušalizovaná daň spolu s niektorou 
spotrebnou daňou, možno vyhláškou určiť, 
že sa paušalizovaná daň vyberá a piati 
spolu so spotrebnou daňou podľa ustano
vení platných pre túto daň.

§ 20.
Platenie ai vyrubenie dane.

(i) Tuzemskí podnikatelia (§ 5 ods. 2) 
sú povinní platiť ešte pred vyrubením dane 
bez vyzvania:

1. pravidelnú (aj sníženú) daň vo 
štvrťročných splátkach, splatných pätná
steho dňa druhého mesiaca po uplynutí kaž
dého kalendárneho štvrfročia, a to z daňo
vého základu za uplynulé štvríročie;

2. paušalizovanú daň (§ 19 ods. 8) v 
mesačných splátkach, splatných pätnáste
ho dňa druhého mesiaca po uplynutí kaž
dého kalendárneho mesiaca, a to z daňo
vého základu za rozhodný mesiac. Splat
nosť paušalizovanej dane z obratu u poľ
nohospodárov a paušalizovanej dane, vy
beranej spolu s niektorou spotrebnou da
ňou alebo s inou štátnou daňou alebo dáv
kou, určí minister financií vyhláškou o 
paušalizovaní dane.

(2) Cudzozemskí podnikatelia (§ 5 ods. 
3) sú povinní platiť daň z daňového zákla
du za každé daňové obdobie (§ 15 ods. 2); 
táto daň je splatná tretieho dňa po uply
nutí rozhodného daňového obdobia.

(3) 5%-né zvýšenie dane podľa § 17 
ods. 6 je splatné tridsiateho dňa od doru
čenia platobného rozkazu.

(4) Platby zaúčtujú sa najprv na bežný 
daňový dlh, potom na nedoplatky dane za 
predošlé daňové obdobia a ich predpísané 
príslušenstvo podľa toho, v akej miere sú 
ohrozené a ako sú staré.

(s) Daň sa platí, ak vyhláška o paušali
zovaní dane (§ 19 ods. 8) neurčuje inak, 
príslušnému daňovému úradu, ktorý ju 
tiež účtuje.

(°) Ak nebola daňová splátka alebo daň 
do dňa splatnosti celkom zaplatená, možno 
ju exekučne vymáhať ešte pred vyrubením, 
a to vo výške, ktorú predbežne určí finanč
ný úrad I. stolice podľa údajov daňovníko
vých a — ak sú tieto v zrejmom rozpore 
so skutočnosťou, alebo ak daňovník ne
oznámi výšku daňovej splátky alebo dane 
na vyzvanie najmenej v 15-dňovej lehote — 
so zreteľom na posledný predpis dane. Ak 
presahuje daňovníkov ročný predpis dane 
podľa tohto zákona v tej istej daňovej obci 
500 Ks, zvýši sa nezaplatená suma o 5%. 
Toto zvýšenie plynie do štátnej poklad
nice.

(7) Daňový dlžník, ktorému bolo za da
ňové obdobie predpísané na dani podľa 
tohto zákona s príslušenstvom v daňovej 
obci spolu viac než 500 Ks alebo len 500 
Ks alebo menej, avšak dlh ktorého na splat
nej (vyrubenej i nevyrubenej) dani podľa 
tohto zákona a na predpísanom príslušen
stve presahoval v daňovej obci na počiatku 
daňového obdobia sumu 1.000 Ks, je po
vinný platiť od dlžných súm poplatok zo
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zameškania. Tento poplatok sa mu pred- I 
píše z úhrnného jeho dlhu na splatnej (vy
rubenej i nevyrubenej) dani podľa tohto 
zákona a na predpísanom príslušenstve na 
jeho daňovom účte zisteného:

1. pri paušalizovanej dani, splatnej v 
mesačných splátkach (ods. 1 č. 2) — vždy 
k pätnástemu dňu každého mesiaca;

2. v ostatných prípadoch — vždy ku 
dňom 15. februára, 15. mája, 15. augusta 
a 15. novembra každého roku.
Ročný úhrn sadzby poplatku zo zameška
nia je rovnaký ako ročný úhrn všeobecnej 
sadzby poplatku zo zameškania určenej pre 
priame dane a pripadá z neho pri pauša
lizovanej dani splatnej v mesačných splát
kach na jednotlivý mesiac jedna dvaná
stina a v ostatných prípadoch na jedno
tlivé štvrfročia jedna štvrtina. Ürad je po
vinný doručif dlžníkovi predpis poplatku 
zo zameškania najneskôr do troch rokov 
po uplynutí roku, v ktorom vznikol nárok 
štátu na tento poplatok; ak tak neučiní, 
zaniká nárok štátu na poplatok zo za
meškania. Inak platia o poplatku zo za
meškania obdobne príslušné ustanovenia 
o priamych daniach.

(b) Na žiadosť daňovníka treba upustiť 
od 5°/o zvýšenia a od poplatku zo zame
škania podľa odsekov 6 a 7, ak zameška
nie pri platení nastalo v dôsledku živelnej 
alebo inej udalosti, ktorú nebolo možno 
predvídať alebo odvrátiť a daňovník za
platí daňovú splátku prípadne daň do 8 
dní potom, čo táto udalosť pominula. Mi
nister financií sa splnomocňuje, aby v prí
padoch zvlášť odôvodnených odpustil toto 
zvýšenie a poplatok zo zameškania, ak 
daňovník zaplatil daňovú splátku alebo 
daň najneskôr do 8 dní po splatnosti.

(°) Na daňovníkovu žiadosť možno za
platenie splatnej dane celkom alebo zčasti 
pozhovieť; na povinnosti platiť 5°/o zvý
šenie dane podľa ods. 6 a poplatok zo za
meškania sa tým nič nemení.

('") Rozhodovať o tom, či sa má platiť 
daň a v akej výške, sú povolané len fi
nančné úrady. Príslušný finančný úrad I. 
stolice (§ 17 ods. 1, 4, 7 a 8) rozhodne o 
daňovej povinnosti, vyrubí daň a vydá da
ňovníkovi platobný rozkaz.

C1) Akým spôsobom sa platí a vyrubu
je daň pri dražbách, vykonaných podnika
teľmi, určí vláda nariadením.

(1=) Pre vyrubenie a platenie dane pri 
dovoze (§ 1 ods. 1 č. 2) treba použiť usta
novenia o cle.

Diel siedmy.
Opravné prostriedky, vrátenie a náhrada, 

vymáhanie a zaistenie dane.

§ 21.

Odvolanie. Preplatok a do
bropis.

(J) Proti platobnému rozkazu a iným 
rozhodnutiam a opatreniam finančných 
úradov vo veci dane podľa tohto zákona, 
taktiež vo veci poplatku zo zameškania (§ 
20 ods. 7) a dobropisu (ods. 14) možno po
dať odvolanie, a to do 30 dni, a ak odvo
lanie smeruje proti poriadkovej pokute, — 
do 15 dní u toho finančného úradu, ktorý 
vydal platobný rozkaz, rozhodnutie alebo 
opatrenie; nemožno podať odvolanie proti 
opatreniam, ktoré predchádzajú vyrubeniu 
dane alebo vydaniu trestného nálezu alebo 
rozsudku, proti rozhodnutiam, ktoré boly 
vydané podľa voľnej úvahy, neobmedzenej 
nijakým právnym predpisom, proti určeniu 
výšky splatnej dane, ktorú možno vymá
hať pred vyrubením (§ 20 ods. 6 prvá veta), 
a v tých prípadoch, ked podľa podporne 
platných ustanovení (§ 47) je odvolanie 
vylúčené.

(2) O odvolaniach rozhoduje s ko-' 
nečnou platnosťou Ministerstvo financií 
ako jediná odvolacia stolica s výnimkou 
odvolaní proti vyrubeniu dane pri dovoze 
(§ 1 ods. 1 č. 2), o ktorých platia ustano- 

I venia hlavy V. colného zákona a s výnim
kou prípadov, ak o odvolaní podľa pod
porne platných ustanovení (§ 47) rozho
duje úrad iný. Ak bolo odvolanie podané 
u príslušného úradu po uplynutí zákonnej 
lehoty, odmietne ho tento úrad s pone- 
chaním dalšieho odvolacieho práva.

(’) Odvolacej stolici prislúchajú pri 
rozhodovaní o odvolaniach tie isté práva 
ako I. stolici, môže teda rozhodovať tiež o 
daňovej povinnosti a vyrubenú daň i zvýšiť.

(4) Odvolanie nemá odkladný účinok s 
výnimkou, uvedenou v § 42 ods. 10.

(s) V prípadoch zreteľa hodných môže 
úrad, u ktorého sa má odvolanie podať, od
volaciu lehotu predĺžiť.

(6) Ak sa nepodá opravný prostriedok 
v predpísanej lehote, môže to byť na újmu 
len pre toho daňovníka, ktorému bol vý
mer doručený, poťažne pre jeho dedičov.

(7) Rozhodnutia a opatrenia musia ob
sahovať údaje o úrade, u ktorého — a le
hotu, v ktorej sa má opravný prostriedok 
podať; inak začne odvolacia lehota plynúť
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iba dňom, ktorý nasleduje po doručení vý
meru, obsahujúceho takéto poučenie,

(8) Lehota začína plynúE dňom po do
ručení rozhodnutia alebo opatrenia.

(°) Pri počítaní lehoty sa nezapočítajú 
dni poštovej dopravy, ak bol príslušný spis 
podaný poštovému úradu na úradné potvr
denie (podací list, recepis).

(10) Ak posledný deň leho ty pripadne 
na nedelu alebo štátom uznaný sviatok 
(pamätný deň], končí sa lehota až nasle
dujúci všedný deň.

(u] Ak daňovník zažiada o predĺženie 
odvolacej lehoty (ods. 1 a 5), alebo ak za
žiada v lehote určenej v odseku 1 o ozná
menie dôvodov rozhodnutia, spočíva leho
ta až do dňa doručenia príslušného vyba
venia a plynie potom ďalej.

(12J Ak daňovník uplatňuje v odvolaní 
vady pokračovania, ktoré nastaly pri vy
rubení dane, má finančný úrad, ak uzná 
tieto námietky za správne, doplnil pokra
čovanie prv, než ho predloží Ministerstvu 
financií.

(I3) Na dani podľa tohto zákona vyru
bovanej daňovou správou, pofažne na jej 
príslušenstve, vzniká preplatok:

1. ak predpis dane (príslušenstva), cel
kom alebo zčasti uhradený, bol rozhod
nutím príslušného úradu celkom zrušený 
alebo tak snížený, že platba prevyšuje 
zbývajúcí predpis;

2. ak bolo platené nad povinnosf.
O vrátení preplatku daňovníkovi v ho
tovosti alebo o jeho preúčtovaní platia ob
dobne príslušné ustanovenia o priamych da
niach.

(u) Ak mal daňovník splatnú daň, vy
rubovanú daňovou správou, s predpísaným 
príslušenstvom preplatenú (ods. 13), pri
zná sa mu dobropis, ak mu bolo za daňové 
obdobie predpísané na dani podľa tohto 
zákona s príslušenstvom v daňovej obci 
spolu viac než 500 Ks, alebo len 500 Ks 
alebo menej, avšak jeho preplatok (ods. 
13) presahoval v daňovej obci na začiatku 
daňového obdobia sumu 1.000 Ks. Tento 
dobropis sa vypočíta z úhrnného preplatku 
na splatnej (vyrubenej i nevyrubenej) da
ni podľa tohto zákona a na predpísanom 
príslušenstve na jeho daňovom účte ziste
ného:

1. pri paušalizovanej dani, splatnej v 
mesačných splátkach (§ 20 ods. 1 č. 2), — 
vždy k pätnástemu dňu každého mesiaca;

2. v ostatných prípadoch — vždy k 
dňom 15. februára, 15. mája, 15. augusta a 
15. novembra každého roku.

Ročný úhrn sadzby dobropisu je rovna
ký ako ročný úhrn všeobecnej sadzby do
bropisu určenej pre priame dane a pripadá 
z neho pri paušalizovanej dani splatnej v 
mesačných splátkach na jednotlivý mesiac 
jedna dvanástina a v ostatných prípadoch 
na jednotlivé štvrtročia — jedna štvrtina. 
Ürad je povinný doručiť oprávnenej oso
be rozhodnutie o priznaní dobropisu naj
neskôr do dvoch rokov po uplynutí roku, 
v ktorom vznikol jej nárok na dobropis. 
Inak platia o dobropise obdobne príslušné 
ustanovenia o priamych daniach.

§ 22.
Vrátenie a náhrada dane pri 

vývoze.
f1) Ak tuzemský podnikateľ preukáže, 

že vyviezol do cudziny v nezmenenom sta
ve predmet, z dodávky ktorého jeho pria
my dodávateľ alebo z dovozu ktorého on 
sám pri dovoze odviedol štátu daň, má ná
rok, aby sa mu vrátila suma vo výške da
ne, ktorú jeho dodávateľ alebo on sám štá
tu odviedol. Tento nárok nemožno však 
uplatniť pri predmete, ktorý tuzemský pod
nikateľ (vývozca) upotrebil na spracovanie 
na iný predmet alebo ako obal, alebo ktorý 
už použil v tuzemsku. Za také upotrebenie 
alebo použitie sa však nepovažuje, ak tu
zemský podnikateľ upotrebil predmety len 
ako súčasti na spojenie s iným predmetom 
bez toho, žeby tým menil jeho povahu.

(2) Ustanovenia ods. 1 sa vzťahujú 
i na tú paušalizovaná daň (§ 19 ods. 8), pri 
ktorej už podľa vydaných vyhlášok o pau
šalizovaní dane je nárok na vrátenie dane 
podľa odseku 1 vylúčený alebo obmedze
ný-

(3) Nárok na vrátenie dane podľa od
seku 1 pominie, ak nebola žiadosť podaná 
do jedného roku po vývoze. Podrobnejšie 
podmienky vrátenia dane, ako i dodávate
ľovu povinnosf poskytnúť vývozcovi dokla
dy o tom, že daň bola štátu odvedená, určí 
vláda nariadením.

(') Tuzemský podnikateľ má nárok, aby 
sa mu pri vývoze nahradila daň, zaplatená 
z dodávok alebo z dovozu surovín alebo 
polotovarov, kt'dré sa upotrebily na spra
covanie na predmety, vyvezené do cudzi
ny, alebo ktoré sa upotrebily ako sú
čiastky, príslušenstvo alebo pomocné látky 
pri výroba uvedených predmetov alebo 
ako ich obal. Podmienky a rozsah tejto ná
hrady urči na návrh ministra financií vláda 
usnesením.
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§ 23.
Vymáhanie a zaistenie dane.

(*)  Splatná daň (vyrubená i nevyrube
ná) i jej príslušenstvo sa vymáhajú podľa 
ustanovení o priamych daniach.

p) Vyrubovací úrad je oprávnený po
žadovať primerané zaistenie dosiaľ ne
splatnej dane:

a) za bežné daňové obdobie:
1. od podnikov kočovných alebo podo

mových;
2. pri dražbách;
3. od cudzozemských podnikateľov (§ 

5 ods. 3);
b) za bežné a predošlé splátkové ob

dobie (§ 20), ak daňovník neodvádza da
ňové splátky správne, alebo ak je nebez
pečenstvo, že by ich vymožileľnosť bola 
ohrozená vysťahovaním alebo z iných dô
vodov.

f3) Colný úrad je tiež oprávnený poža
dovať primerané zaistenie dane, splatnej 
pri colnom odbavení, ak daň pri colnom 
odbavení, nevybral a má pochybnosti o 
vymožiteľnosti dane.

P) Podrobnosti o zaistení dane určí 
vláda nariadením.

HLAVA II.
Daň prepychová.

Diel prvý.
Doplňovacia povaha ustanovení 

o dani z obratu.
§ 24.

Na prepychovú daň vzťahujú sa všetky 
ustanovenia o dani z obratu, ak sa v druhej 
hlave (§§ 25 až 39) neurčujú výslovne od
chýlky, alebo ak ustanovenia prvej hlavy 
(§§ 1 až 23) nie sú v rozpore s ustanove
niami hlavy druhej.

Diel druhý.
Predmet prepychovej dane.

§ 25.
(') Za prepvchové predmety alebo vý

kony sa pokladajú predmety a vý
kony, uvedené v osobitnom sozname 
prepychových predmetov a výkonov, kto
rý vydá yláda nariadením (§ 26. ods. 1).

(-) Dani prepychovej podlieha:
1. dovoz všetkých prepychových pred

metov, teda i tých, ktoré sa podľa sozna

mu zdaňujú u výrobcu alebo v drobnom 
predaji bez ohľadu na úplatnosť a na to, 
kto predmet dováža, okrem prípadov, 
v ktorých ide o dovoz oslobodený od pre
pychovej dane podľa § 27;

2. dodávky výrobcov (počítajúc do toho 
aj vlastnú spotrebu) v tých prípadoch, v 
ktorých sa dodávaný predmet podľa so
znamu zdaňuje u výrobcu;

3. dodávky v drobnom predaji (počíta
júc do toho aj vlastnú spotrebu) v tých prí
padoch, v ktorých sa dodávaný predmet 
podľa soznamu zdaňuje v drobnom pre
daji;

4. dodávky z dražieb;
5. dodávky nepodnikateľov. Za dodáv

ky nepodnikateľov sa pokladajú aj také 
dodávky podnikateľov, ktoré nepatria do 
ich oboru (príležitostné dodávky);

6. výkony v prípadoch uvedených v so
zname.
Vlastná spotreba podlieha prepycho
vej dani aj vtedy, ak ide o zárobkové 
upotrebenie. Pri dodávkach, uvedených 
pod č. 4 a 5 sa neberie do úvahy, či z pred
metu dodávky bola už predtým zaplatená 
prepychová daň u výrobcu, pri dovoze 
alebo v drobnom predaji. Vývoz a prievoz 
nepodliehajú dani za podmienok, ktoré určí 
vláda nariadením.

(3) Výrobcom je, kto 'sám zhotoví 
alebo dá zhotoviť predmety, ktoré sa po
dľa soznamu pokladajú za prepychové, 
a tieto predmety vo svojom podniku da- 

I lej scudzuje. Za výrobcu sa pokladá i ten, 
■ kto predmety, ktoré stratily svoju pre- 
I pychovú povahu, upraví alebo dá upraviť 
; na svoj účet tak, že sú zase spôsobilé na 
! používanie (§ 26 ods. 3) a tieto pred- 
| mety vo svojom podniku ďalej scudzuje. 

Podnikateľ, ktorý spracováva alebo upra
vuje pre výrobcu surovinu, polotovar 
alebo hotový predmet na prepychový 
predmet, platí z úplaty za svoj výkon iba 
daň z obratu. Pri domáckom priemysle 
sa považuje za výrobcu podnikateľ, ktorý 
objednáva výrobky ad osôb, uvedených 
v § 4 ods. 1 č 14, a hotové výrobky vo svo
jom podniku scudzuje. V sporných prípa
doch rozhoduje o lom, kto je výrobcom, 
minister financií po dohode s ministrom 
hospodárstva.

(*)  Drobným predajom sa rozumie pria
ma dodávka spotrebiteľovi. Za spotrebi
teľa sa pokladá každý nadobúdateľ, ktorý 
nepodá preukaz uvedený v § 28 č. 4.

(s) Ak pri dodávke alebo pri dovoze 
nebola zaplatená prepychová daň v plnom
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rozsahu z dôvodov uvedených v § 28 č. 4, 
je podnikáte! povinný pri ďalšej dodávke 
toho istého predmetu odviesť z prijatej 
úplaty celú prepychovú daň, ak pri tejto 
ďalšej dodávke nie je splnená podmienka 
pre sníženie dane podlá uvedeného usta
novenia,

§ 26.

Soznam prepychových 
predmetov a výkonov.

(*)  Vláda sa splnomocňuje, aby naria
dením vydala soznam prepychových pred
metov a výkonov (§ 25 ods. 1), menila ho 
tak čo do prepychových predmetov a vý
konov, ako aj čo do spôsobu zdanenia. 
Tým cieľom vypočuje príslušné záujmové 
korporácie v lehote, určenej ministrom 
financií.

(:) Ak je pre prepychovú povahu pred
metu alebo výkonu smerodajná cena, tre
ba ňou rozumieť smluvenú cenu predmetu 
alebo výkonu, a ak takej niet, — riadnu 
(obecnú) cenu, a to v oboch prípa
doch bez prepychovej dane. Pri do
voze sa pripočíta k smluvenej alebo riad
nej (obecnej) cene ešte do, dopravné vý
davky na hranicu a dávky, vyberané z do
vážaného tovaru. Pri predmetoch doda
ných spoločne, ktoré podľa obchodných 
zvyklosti tvoria úhrnnú vec, rozhoduje ce
na úhrnná.

(°) Prepychovú povahu strácajú pred
mety, ak pre opotrebenie, značné poškode
nie alebo inú podstatnú vadu nemožno 
ich bez náležitej úpravy používať na to, na 
čo majú slúžiť podľa svojho pôvodného ur
čenia.

§ 27.

Dodávky a dovoz oslobodené 
od prepychovej dane.

Dani nepodliehajú:
1. dodávky a dovoz, uvedené v § 4, ak 

sa týkajú prepychových predmetov, okrem 
dodávok prepychových predmetov pri 
vnútených dražbách (§ 4 ods. 1 č. 1), do
dávok nepodnikateľov (§ 4 ods. 1 č. 11) 
a okrem dodávok a dovozu pre štát a štát
ne podniky (§ 4 ods. 1 č, 15). Dodávky a 
dovoz pre štát a štátne podniky požívajú 
však úľavu podľa § 28 č. 3;

2. dodávky používaných prepychových 
predmetov, ak sa zameňujú za nové pre
pychové predmety toho istého druhu. 
Podmienky tohto oslobodenia určí vláda 
nariadením.

§ 28.

Dovoz a dodávky podliehajú
ce sníženej prepychovej dani.

Len 3°/o (sníženej) prepychovej dani 
podliehajú:

1, dovoz a dodávky predmetov, uvede
ných v sozname prepychových predmetov, 
ktoré podľa ich povahy nemožno užiť inak 
než na vedecké, vyučovacie, bohoslužobné, 
liečebné, technické alebo zárobkové ciele;

2. dovoz a dodávky pôvodných diel a 
kópií takýchto diel, zhotovených maliarmi- 
umelcami, taktiež dovoz a dodávky pla
stických diel, zhotovených umelcami na 
verejné ciele;

3. dovoz a dodávky prepychových pred
metov pre štát alebo štátne podniky, ktoré 
nepatria k podnikom, vyhláseným za spra
vované podľa zásad obchodného hospodá
renia, alebo pre osoby, ktoré prepychové 
predmety nadobudly vo verejnom záujme. 
Za nadobudnutie vo verejnom záujme sa 
pokladá, ak sa prepychové predmety na
dobúdajú pre vlastné alebo štátom svere
né úlohy žúp, okresov a obcí, pokiaľ nejde 
o podnikateľskú činnosť týchto sväzkov. 
Nezáleží na tom, či sa zdaňuje nadobúda
ný prepychový predmet u výrobcu alebo 
v drobnom predaji a či len pri dovoze. 
Ak sa tieto predmety nedovážajú pria
mo, ale prostredníctvom tuzemského pod
nikateľa, treba za podmienok určených 
vládnym nariadením tiež zaplatiť pri col
nom odbavení 3%-nú sníženú prepycho
vú daň, kým ďalšia dodávka sprostredko
vateľova (tuzemského podnikateľa) je 
oslobodená od dane z obratu podľa § 4 
ods. 1 č. 15;

4. dovoz a dodávky prepychových pred
metov zdaňovaných v drobnom predaji, ak 
ten, kto predmet dováža alebo kto dová
žaný predmet ohlási na vyclenie, alebo prí
jemca predmetu, hneď pri colnom odba
vení, alebo nadobúdateľ prv, než nadobud
ne predmet, preukáže, že sa v tuzemsku 
oprávnene po živnostenský alebo obchod
nícky zaoberá ďalším scudzovaním pred
metov tohto druhu v nezmenenom stave. 
V takýchto prípadoch musi ten, kto pred
met dováža, alebo kto dovážaný predmet 
ohlási na vyclenie, alebo príjemca pred
metu predložiť colnému úradu hneď pri 
colnom odbavení a — pri tuzemských do
dávkach nadobúdateľ dodávateľovi skôr 
než predmet nadobudne — nekolkované 
úradné vysvedčenie, ktorého formu i obsah 

| urči vláda nariadením. Pri tuzemských do
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dávkach je okrem toho nadobúdater povin
ný odovzdať dodávateľovi o každej jednot
livej dodávke podpísané nekolkované 
osvedčenie, v ktorom uvedie číslo a dátum 
úradného vysvedčenia, deň, predmet a ce
nu dodávky a adresu nadobúdateľovu. Vlá
da určí nariadením, za akých podmienok 
sú prípustné úľavy pri požadovaní týchto 
preukazných listín. Ak nadobúdateľ koná 
menom tretej osoby, musí predložiť vyhlá
senie svojho zmocniteľa, že je opráv
nený nadobúdať preňho tieto predmety. 
Taktiež vláda určí nariadením, akým spô
sobom sa tieto obchodné prípady zapíšu 
do daňových záznamov. Cieľom preskúma
nia týchto preukazov je daňovník povinný 
podať potrebné vysvetlenie a predložiť na 
nahliadnutie obchodné knihy a obchodnú 
korešpondenciu, týkajúcu sa toho-ktorého 
prípadu.

Diel tretí.
Daňové subjekty.

§ 29.
Prepychovú daň sú povinní platiť:
1. pri dovoze — poplatník colnej po

hľadávky (§ 8 colného zákona);
2. pri dodávkach predmetov, ktoré sa 

zdaňujú u výrobcu, — výrobca;
3. pri dodávkach predmetov, ktoré sa 

zdaňujú v drobnom predaji, — dodávateľ;
4. pri mimosúdnych dražbách — ten, 

kto dražbu vykonáva, pri súdnych draž
bách — ten, kto o dražbu žiada, pričom 
súd môže žiadať na daň primeraný pred
davok;

5. pri dodávkach nepodnikateľov — do
dávateľ. Ale ak pri dodávkach nepodnika
teľov je nadobúdateľ podnikateľom, je 
okrem prípadu, uvedeného v § 31 ods. 2 
druhej a tretej vete, povinný platiť daň na
miesto dodávateľa a je oprávnený sraziť si 
ju z úplaty;

C’, pri prepychových výkonoch — ten. 
kto výkon uskutočňuje.

Diel štvrtý.
Daňová sadzba.

§ 30.
(‘J Prepychová daň z drobného predaja 

prepychových predmetov, prepychových 
výkonov, pri dodávkach z dražieb a pri 
dodávkach nepodnikateľov činí 15% 
z úplaty alebo z ceny tam, kde úplaty niet 
(§ 9). V prípadoch, v ktorých sa táto daň 

vyberá u výrobcu alebo pri dovoze, činí 
18% z úplaty alebo z ceny. Snižená pre
pychová daň (§ 28) činí 3% z úplaty alebo 
z ceny.

(■) Výdavky za obal podliehajú tej istej 
daňovej sadzbe ako predmet dodávky, ak 
sa obal podľa obchodných zvyklostí po
kladá za jednotný celok s dodaným pred
metom; v pochybných prípadoch rozhodu
je Ministerstvo ľinancií po vypočutí znalca. 
Inak podliehajú výdavky za obal len dani 
z obratu.

(3) Ustanovenie § 10 ods. 3 platí pre 
dovoz prepychových predmetov obdobne.

(') Dodávka (výkon), podliehajúca pre
pychovej dani, nepodlieha dani z obratu. 
Predmety, ktoré sa zdaňujú pri dovoze 
alebo u výrobcu a pri dovoze ktorých bo
la pri colnom odbavení alebo pri dodávke 
ktorých bola u výrobcu zaplatená prepy
chová daň, podliehajú pri všetkých ďalších 
dodávkach len dani z obratu; výnimku tvo
ria dodávky nepodnikateľov a dodávky 
z dražieb (§ 25).

Diel piaty.
Ustanovenie o vyberaní dane.

§ 31.
Osobitné ustanovenia pre 

dodávky a výkony 
nepodnikateľov.

(’) Dodávky prepychových predmetov, 
ktoré uskutočňujú nepodnikatelia, podlie
hajú okrem prípadov, uvedených v § 27 č. 
2 a v § 28 č. 4 vždy 15%-nej prepychovej 
dani bez ohľadu na výšku úplaty.

(2) Daň sa platí pri dodávkach a výko
noch nepodnikateľov spôsobom uvedeným 
v § 13, ktorého všetky ustanovenia platia 
obdobne i na tieto dodávky (výkony). 
Z príležitostných dodávok podnikateľov, 
ktoré podľa § 25 ods. 2 č. 5 sa pokladajú 
za dodávky nepodnikateľov, sú podnikate
lia povinní platiť daň tým istým spôsobom, 
ako z ostatných svojich dodávok. Ustano
venia §§ 33 až 36 platia i pre tieto dodáv
ky obdobne.

§ 32.
Ohlásenie podnikov, obchodu
júcich s prepychovými pred
metmi alebo uskutočňujúcich 

prepychové výkony.
í1) Podnikateľ, ktorý dodáva prepycho

vé predmety zdaňované v drobnom preda
ji, alebo ktorý vyrába predmety, ktoré sa 
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zdaňujú u výrobcu, je povinný to oznámiť 
v ohláške, uvedenej v § 14, alebo ak ta
káto ohláška nie je povinná, v osobitnom 
podaní, ktoré treba podať do 15 dní od za
čatia drobného predaja alebo výroby. 
Pritom musí označiť druhy prepychových 
predmetov, s ktorými obchoduje alebo kto
ré vyrába.

(2) Ak sa podnik dodatočne rozšíri na 
ďalšie prepychové predmety, treba ohláš- 
ku doplniť v 15-dňovej lehote odo dňa roz
šírenia.

(’) Podnikateľ je povinný ohlásiť do 15 
dní i to, že prestal prevádzať drobný pre
daj prepychových predmetov alebo ich 
výrobu.

(4) Ustanovenia ods. 1 až 3 platia 
obdobne i pre podniky, ktoré uskutočňujú 
prepychové výkony (§ 25 ods. 2 č. 6).

§ 33.
Daňové obdobia. 
Platenie dane.

Daň z úplat za dodávky výrobcov alebo 
za drobný predaj prepychových predmetov 
alebo za prepychové výkony sa vyrubuje 
podnikateľom podľa ročných ' súhrnov. 
Ustanovenia § 15 ods. 2 a § 20 platia ob
dobne i pre daň prepychovú.

§ 34.
Daňová kontrola.

(’) Všetci podnikatelia, ktorí vyrábajú 
prepychové predmety, zdaňované v drob
nom predaji, alebo s nimi obchodujú, sú 
povinní viesť v každej prevodzovni oso
bitné záznamy, ktorých formu a obsah určí 
vláda nariadením.

(2) Ak ide o prepychové predmety, zda
ňované u výrobcu, je povinný viesť zázna
my podľa ods. 1 len výrobca.

(°) Záznamy podľa ods. 1 sú povinní 
viesť aj podnikatelia, ktorí uskutočňujú 
výkony uvedené v § 25 ods. 2 č. 6.

§ 35.
Daňové soznanie.

O dodávkach a výkonoch, podliehajú
cich prepychovej dani, treba podať osobit
né soznanie daňové podľa ustanovení o so- 
znamí na daň z obratu.

k o n n i k_ č. 210.

§ 36.
Určenie daňového základu 

odhadom.
Odhadom (§ 19) sa určuje daňový zá

klad i pri dani prepychovej vždy na celý 
kalendárny rok; ak sa v kalendárnom roku 
prestalo s prevádzkou podniku, vykoná sa 
odhad za čas skutočnej prevádzky.

Diel šiesty.
Vrátenie a náhrada prepychovej dane. 

Dovoz prepychových predmetov.
§ 37.

Vrátenie a náhrada 
prepychovej dane pri vývoze.

Ustanovenia § 22 platia obdobne i na 
daň prepychovú.

§ 38.
Vrátenie prepychovej dane 

v iných prípadoch.
•(’) Podnikateľovi, ktorý nadobudol pre

pychový predmet prelo, aby ho ďalej spra
coval na iný prepychový predmet, vráti 
sa na žiadosť rozdiel medzi 18%-nou 
(15%-nou) prepychovou daňou a sniženou 
3°/o-<nou daňou prepychovou, ak preukáže, 
že nadobudol prepychový predmet, zdaňo
vaný u výrobcu alebo pri dovoze, priamo 
od výrobcu alebo priamo dovozom, alebo 
že nadobudol prepychový predmet, zdaňo
vaný v drobnom predaji, a ak okrem toho 
preukáže, že jeho dodávateľ alebo on sám 
(§ 29 č. 5) z dodávky uvedeného predmetu 
odviedol štátu 18%-nú (155¾-nú) prepycho
vú daň. Ak podnikateľ nenadobudol pre
pychový predmet, zdaňovaný u výrobcu 
alebo pri dovoze, priamo od výrobcu ale
bo priamo dovozom, vráti sa mu na žiadosť 
9% z nákupnej ceny (bez dane).

(’) V prípadoch, v ktorých sa daň vy
berá podľa § 19 ods. 8 paušálom, môže vy
hláška o paušalizovaní vylúčiť alebo ob
medziť nárok na vrátenie dane podľa 
ods. 1.

(*)  Štát a štátne podniky, ktoré nepatria 
k podnikom vyhláseným za spravované 
podľa zásaď obchodného hospodárenia, 
alebo ten, kto nadobudol prepychový pred
met vo verejnom záujme (§ 28 č. 3), má 
nárok, aby sa mu vrátilo 9°/o z nákupnej 
ceny vtedy, ak predmet, zdaňovaný u vý
robcu alebo pri dovoze, nenadobudol ani 
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sám priamo od výrobcu alebo priamo do
vozom, ani dovozom prostredníctvom tu- 
zimského podnikateľa podľa § 28 č. 3.

(') Žiadosť o vrátenie dane podľa ods. 
1 a 3 treba podať najneskôr do jedného 
roku po nadobudnutí predmetu; podrobno
sti o vrátení urči vláda nariadením.

Ak podnikateľ preukáže, že pred
met, z ktorého daň bola zaplatená u vý
robcu alebo pri dovoze, bol živelnou alebo 
inou neodvratnou pohromou bez jeho viny 
zničený alebo tak poškodený, že nemožno 
prepychovú daň pri ďalšej dodávke presu
núť, môže mu finančný úrad I. stolice po
voliť na žiadosť úplné alebo čiastočné vrá
tenie prepychovej dane, ktorú zaplatil 
v kúpnej cene priamo výrobcovi alebo 
priamo pri dovoze. Ak žiadateľ nenadobu
dol predmet priamo dovozom alebo pria
mo o-d výrobcu, môže mu finančný úrad I. 
stolice povoliť vrátenie časti zaplatenej 
dane za podmienok, ktoré určí vláda naria
dením.

§ 39.
Dovoz prepychových 

predmetov.
(’) Pre dovoz prepychových predmetov 

platia obdobne ustanovenia o dani z obratu.
p) Ak tuzemský podnikateľ scudzí pre

pychový predmet v tuzemsku, ale dá ho 
zaslať priamo z cudziny tuzemskému na
dobúdateľovi, je nadobúdateľ povinný pri 
colnom odbavení zaplatiť prepychovú daň, 
ak nie je od nej oslobodený podľa § 27. 
Tuzemský podnikateľ j® však povinný z 
dodávky zaplatiť ešte daň z obratu.

HLAVA III.
Spoločné a záverečné 

ustanovenia.

§ 40.
Povinnosť mlčanlivosti.

Ak štátni zamestnanci a osoby, ktoré 
z úradného príkazu spolupôsobily pri vy
rubovaní dane, prezradia neoprávnene za
riadenia a pomery podniku (výrobné, ob
chodné tajomstvo a pod.), najmä ak vy
zradia obsah soznania alebo pokračovania 
o ňom, dopúšťajú sa priestupku, za ktorý 
uloží súd, ak nie je tu ťažší trestný čin, 
peňažný trest do 10.000 Ks alebo trest 
zatvorenia do 3 mesiacov. Trestné stí
hanie koná sa len na súkromný návrh.

§ 41.
Daňové priestupky.

(') Priestupku ukrátenia dane sa do
púšťa, kto v daňovom soznaní alebo v od
povedi na dotaz alebo výzvu, alebo pri col
nom odbavení, v odvolaní, v žiadosti o oslo
bodenie od dane, o sniženie alebo vrátenie 
dane, po prípade o náhradu dane alebo po
skytnutie inej daňovej výhody, vedome a 
v úmysle daň ukrátiť učiní nesprávne úda
je alebo zamlčí určité skutočnosti, čim 
môže zmariť vyrubenie dane, spôsobiť vy
rubenie dane nižšou sumou než ktorú by 
mal podľa zákona platiť, alebo získať oslo
bodenie od dane, sniženie alebo vrátenie 
•dane, po prípade náhradu dane, alebo do
siahnuť inú výhodu, ktorá mu podľa záko
na neprislúcha. Nerozhoduje, či daňový 
priestupok bol dokonaný alebo či ide len 
o pokus. Pokusu priestupku ukrátenia 
dane dopúšťa sa aj ten, kto vedome a 
v úmysle daň ukrátiť nesprávne vedie 
predpísaný daňový záznam alebo obchodné 
knihy, alebo vydáva účty o tuzemských do
dávkach tak, ako by išlo o dodávky z cu
dziny do tuzemska.

(2) Priestupku zatajenia dane sa dopú
šťa, kto vedome a v úmysle daň ukrátiť:

a) neučiní povinné oznámenie podľa §§ 
13, 14 a 32;

b) v zákonnej lehote nepodá daňové 
soznanie;

c) nezaplatí daň pri dodávkach alebo 
výkonoch nepodnikateľov (§§ 13 a 31) ale
bo cudzozemských podnikateľov (§ 5 ods. 
3 a § 20 ods. 2).

(3) Priestupku ukrátenia alebo zataje
nia dane sa dopúšťa aj ten, kto vedome 
a úmyselne vedie nesprávne obchodné kni
hy alebo nariadené daňové záznamy pre
to, aby napomáhal ukrátiť daň, ktorú má 
platiť ten, kto je s ním v obchodnom spo
jení.

(4) Priestupku ohrozenia dane sa do
púšťa, kto bez zlého úmyslu z hrubej ned
balosti sa dopustí činov alebo opominutí, 
uvedených v ods. 1 až 3.

(5) Priestupku ukrátenia, zatajenia ale
bo ohrozenia dane sa dopúšťa i zmoc
nenec, ktorý sa dopustí pri zastupovaní či
nov alebo opominutí uvedených v ods. 
1 až 4.

(°) Priestupku ukrátenia alebo zataje
nia dane sa dopúšťa aj ten, kto ako znalec 
alebo ako prezvedná osoba učiní pred fi
nančnými orgánmi vedome nesprávne úda-
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(’) Peňažné tresty plynú do štátnej p°*  
kladnice.

(10) Trestné pokračovanie vykonáva s 
výnimkou uvedenou v o-ds. 5 príslušná 
daňová správa. Ministerstvo financií môže 
slúčiť niekoľko daňových vyrubovacích 
okresov do jedného trestného okresu a ur
čiť jeden z finančných úradov, ležiacich v 
jeho obvode, aby pre celý trestný okres 
vykonával trestné vyšetrovanie a vydával 
trestné nálezy. Odvolania majú odkladný 
účinok a platia o nich ustanovenia § 21; 
rozhoduje o nich s konečnou platnosťou 
Ministerstvo financií.

(n) Daňové tresty sa vymáhajú a za
isťujú podľa ustanovení platných pre pria
me dane; v prípadoch uvedených v ods. 
5 platia obdobne ustanovenia pre do, 
poťažne pre príslušnú spotrebnú daň.

§ 43.

Poriadkové pokuty.
j1) Ak niekto v iných prípadoch koná 

proti zákonu alebo ak neposlúchne úradný 
príkaz alebo vyzvanie, môže sa, ak toto 
konanie alebo opominutie nie je trestné 
podľa § 41, potrestať hned poriadkovou 
pokutou do 5.000 Ks. V každom novom prí
pade a pri každom ďalšom bezvýslednom 
upomínaní možno uložiť poriadkovú poku
tu do 10.000 Ks. Ak ide o uloženie poriad
kovej pokuty osobám zodpovedným’za 
správu právnických osôb, nesmie celková 
výška všetkých poriadkových pokút, ulo
žených v tom istom prípade všetkým oso
bám, zodpovedným za správu tej istej 
právnickej osoby, presahovať 5.000 Ks, po
ťažne 10.000 Ks.

p) Poriadkovú pokutu možno uložiť aj 
vtedy, ak daňové platby (§ 20 ods. 1) ne
boly odvedené vôbec, alebo boly odvedené 
zrejme nesprávne; pritom sa má brať do 
ohľadu pravdepodobná celková daňová po
vinnosť.

(3) Rovnakou pokutou sa potresce ten, 
kto bez zákonného dôvodu odoprie svedec
kú alebo znaleckú výpoveď (§ 46 ods. 3).

(4) Poriadková pokuta sa neuloží, ak 
strana pred doručením nálezu o poriadko
vej pokute napravila zanedbanie alebo uči
nila zadosť svojej povinnosti.

(s) Poriadkové pokuty plynú do štát
nej pokladnice.

(°) Poriadkové pokuty možno vymáhať 
po uplynutí 15 dní po doručení trestného 
nálezu; inak platí pre ich vymáhanie a za
istenie ustanovenie § 42 ods. 11.

Slovenský zá

je v úmysle zmarit vyrubenie dane, alebo 
spôsobiť vyrubenie nižšej dane.

~ § 42.

Tresty, ich vymáhanie a 
zaistenie.

(*)  Činy a opominutia uvedené v § 41 
trescú sa peňažným trestom, a to, ak ide 
o ukrátenie alebo zatajenie dane, — až 
dvadsaťnásobkom ukrátenej alebo zata
jenej dane, ak ide o ohrozenie dane, — 
päťnásobkom. Podnikáte!, ktorý vedo
me a úmyselne neodvedie daň, vybranú 
od nepodnikateľa podľa § 13 ods. 3 a § 
29 č. 5, potresce sa až päťdesiatnásobkom 
ukrátenej alebo zatajenej dane. Okrem 
trestu treba zaplatiť aj ukrátenú daň s po
platkom zo zameškania.

(:) Ak sa ukrátená daň nemôže presne 
zistiť uloží sa peňažný trest od 50 do 
100.000 Ks.

(3) Pokus sa tresce rovnakým spôsobom, 
ako dokonaný priestupok, avšak s tou od
chýlkou, že základom peňažného trestu je 
v tomto prípade daň, o ktorú štát mohol 
prísť.

t1) Pri ukladaní trestu treba brať vždy 
do ohľadu stupeň viny a výšku ukrátenej 
dane alebo dane, o ktorú štát mohol prísť.

(5) V prípadoch, v ktorých daň vyberá 
colný úrad alebo v ktorých sa daň vyberá 
spolu s niektorou spotrebnou daňou, stíha
jú a trescú sa daňové priestupky podľa 
trestných ustanovení platných pre clo, po
ťažne pre príslušnú spotrebnú daň s tou 
odchýlkou, že sa výška trestu urči podľa 
tohto zákona, ak určuje tresty vyššie, než 
aké sú určené pri cle alebo pri spotrebnej 

- dani.
• (°) Finančná správa je oprávnená na
páchateľove trovy uverejniť trestný nález 
alebo rozsudok pre priestupky podľa § 41.

(T) Pri opätovnom potrestaní možno 
živnostenskému úradu navrhnúť, aby odňal 
páchateľovi živnostenské oprávnenie.

(8) V trestnom náleze alebo v rozsud
ku možno súčasne vysloviť náhradný trest 
zatvorenia od jedného dňa do šiestich me
siacov pre pripad nevymožiteľnosti peňaž
ného trestu. Ak peňažný trest je nevymo
žiteľný len čiastočne, vykoná sa náhradný 
trest len tou výmerou, ktorá pomerne od
povedá nevymožiteľnej časti. Náhradný 
trest zatvorenia vykoná na žiadosť finanč
ného úradu, ktorý trest uložil, okresný súd 
v sídle tohto úradu.
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§ 44.
Zánik trestnosti.

Upustenie od trestného 
pokračovania.

(>) Trestnosť podľa § 41 zaniká:
1. smrťou páchateľovou;
2. udelením milosti;
3. ak páchateľ napraví priestupok skôr, 

než úradný orgán pri daňovej kontrole (§ 
16) závadu našiel, a vo všetkých iných prí
padoch skôr, než sa páchateľovi doručilo 
predvolanie alebo upovedomenie o zavede
nom trestnom pokračovaní, a ak v oboch 
prípadoch zaplatí ukrátenú, zatajenú ale
bo ohrozenú daň;

4. premlčaním.
(2) Na žiadosť strany možno upustiť od 

ďalšieho trestného pokračovania, ak strana 
prv, ako bol trestný nález alebo rozsudok 
doručený, složí okrem ukrátenej dane pri
meranú pokutu a vzdá sa ďalších oprav
ných prostriedkov. Upúšťaciu sumu určí 
úrad, vykonávajúci trestné pokračovanie, 
podľa voľného uváženia so zreteľom na 
výšku ukrátenej dane alebo dane, o ktorú 
štát mohol prísť, na výšku peňažného tre
stu, ktorý by inak bol pravdepodobne 
uložený, a na majetkové pomery obvinené
ho. Určenie upúšťacej sumy podlieha schvá
leniu Ministerstva íinancií, ktoré súčasne 
určí lehotu, do ktorej treba upúšťaciu su
mu zaplatiť.

(3) Ak pri priestupku ohrozenia dane 
(§ 41 ods. 4) neprevyšuje suma, o ktorú 
bola zákonná daň ukrátená alebo zatajená, 
úhrnom sumu 1.000 Ks a súčasne nečiní 
viac ako 15°/o zákonnej dane, neuloží sa 
obvinenému peňažný trest vôbec, ak pre
ukáže, že sumu, o ktorú bola daň ukrátená 
alebo zatajená, dodatočne zaplatil, a to naj
neskôr v lehote určenej vyšetrujúcim úra
dom.

§ 45.
Premlčanie.

(*)  Právo štátu vyrubiť daň z obratu a 
daň prepychovú sa premlčuje v 4 rokoch. 
Premlčanie sa začína po uplynutí kalen
dárneho roku, v ktorom strana splnila svo
ju povinnosť podať soznanie alebo dodať 
podklady na vyrubenie, alebo ak strana ne
má takúto povinnosť, — po uplynutí ka
lendárneho roku, v ktorom príslušná da
ňová pohľadávka vznikla.

(5) Ak vinou strany nebola daň vyrube
ná celkom alebo zčasti, alebo ak strana

opominula celkom alebo zčasti zaplatiť daň 
v prípadoch, v ktorých sa daň platí bez 
úradného predpisu, začína lehota plynúť 
až po uplynutí toho kalendárneho roku, v 
ktorom úrad nadobudol možnosť daň vy
rubiť alebo predpísať. Pri dodávkach ale
bo výkonoch nepodnikateľov, pri ktorých 
sa daň nezaplatila spôsobom, uvedeným v 
§§ 13 a 31, začína premlčacia lehota ply
núť od konca kalendárneho roku, v kto
rom sa finančný úrad dozvedel o dodávke 
alebo výkone. Ale ak uplynulo 10 rokov 
od konca kalendárneho roku, v ktorom prí
slušná daňová pohľadávka vznikla, skôr, 
ako úrad nadobudol možnosť predpísať 
daň, nemožno daň vyrúbiť.

(3) Právo vyrubiť čiastku, o ktorú sa 
pôvodne nesprávne vyrubilo menej, pre
mlčí sa v 2 rokoch od uplynutia kalen
dárneho roku, v ktorom sa stala daň splat
nou.

(4) Premlčanie sa preruší v prípadoch 
ods. 1 až 3 každým takým úradným úko
nom, smerujúcim na vyrubenie dane, o 
ktorom bola strana upovedomená. .Od 
uplynutia kalendárneho roku, v ktorom sa 
stal posledný úradný úkon tohto druhu, 
začína plynúť nová lehota.

(5) Právo štátu požadovať splatnú daň 
sa premlčuje v 6 rokoch od uplynutia ka
lendárneho roku, v ktorom sa stala daň 
splatnou, nie však skôr ako za rok po uply
nutí roku, v ktorom nastalo vyrubenie dane.

(°) Premlčanie splatnej dane sa preruší 
doručením upomienky daňovníkovi, zave
dením exekúcie alebo povolením platobnej 
lehoty. Po uplynutí kalendárneho roku, v 
ktorom bola doručená posledná upomien
ka, vykonané posledné exekučné opatrenie, 
alebo v ktorom uplynula posledná platob
ná lehota, začína plynúť nová premlčacia 
lehota. '

(7) Ak je daň zaistená ručným zálo
hom, nemožno štátu, kým má záloh v drž
be, namietať, že opominul vykonať záložné 
právo, a záložné právo sa nemôže premlčať. 
Taktiež sa nepremlčuje dlžníkovo právo zá
loh vykúpiť. Tá čiastka pohľadávky, ktorá 
prevyšuje hodnotu zálohu, môže premlča
ním zaniknúť. Ak splatná daň je zaistená 
vkladom do pozemkovej knihy, alebo zá
znamom v úradných depozitách, nemožno 
do 30 rokov po vklade poťažne zázname 
namietať premlčanie proti uplatňovaniu 
takto nadobudnutého práva.

(8) Trestnosť činov, uvedených v § 41, 
zaniká premlčaním v 4 rokoch, a to, ak 
ide o konanie, — od uplynutia roku, v
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ktorom bol trestný čin spáchaný, a ak ide 
■o opominutie, — od uplynutia roku, v kto
rom nastalo opominutie. Ak sa vinník do
pustí nového trestného činu, uvedeného v 
§ 41, nepremlčuje sa starší trestný čin pred 
premlčaním novšieho. Premlčanie trestno
sti činov, uvedených v § 41, sa prerušuje 
vydaním predvolania, ktoré je určené obvi
nenému a ktoré obsahuje označenie trest
ného činu a deň výsluchu, alebo iným ozná
mením určeným obvinenému, že sa proti 
nemu zavádza trestné pokračovanie. Trest
nosť činov premlčuje sa však vždy, ak do 
10 rokov po uplynutí roku, v ktorom bol 
spáchaný trestný čin alebo nastalo opomi
nutie, nebolo zavedené trestné pokračova
nie.

(“) Trestnosť činov, uvedených v § 43, 
zaniká premlčaním v jednom roku odo dňa, 
čo bol spáchaný trestný čin alebo nastalo 
opominutie.

(io) Výkon trestov, uložených pre trest
né činy, uvedené v §§ 41 a 43, sa premlču
je v 4 rokoch odo dňa, čo sa nález 
stal právoplatným.

j11) Do premlčacích lehôt, uvedených v 
-odsekoch 8 až 10, sa nezaráta čas, v kto
rom vinník bol v cudzine, ak neprítomnosť 
trvala v jednom kalendárnom roku aspoň 
30 dni.

§ 46.
:S účinnosť verejných úradov, 
obcí, sdružení podnikateľov 

a iných osôb.
j1) Všetky verejné, najmä tiež obecné 

-úrady a ústavy, taktiež sdruženia podni
kateľov sú povinné poskytovať štátnym 
.úradom každú pomoc pri vyrubovaní a vy- 
.máhani dane a pri vykonávaní dozoru.

(2) Finančné orgány sú oprávnené žia- 
• dať od osôb zúčastnených na právnom 
úkone, ktorý bol podnetom pre vyrubenie 

■ dane, alby podaly vysvetlenia potrebné na 
vyrubenie dane a predložily spisy vzťahu
júce sa naň; žiadané doklady musia byť 
v príslušnom výmere presne označené.

(’) V daňových veciach iných osôb je 
každý povinný vydať svedectvo alebo vy
povedať ako znalec. Svedeckú alebo zna
leckú výpoveď môžu odoprieť osoby, kto
ré sú príbuzné s osobou, povinnou platiť 
daň, v priamej línii, taktiež manželia a ich 

.súrodenci, ako aj súrodenci osôb, povin
ných platiť daň. Iné osoby môžu odoprieť 

. také výpovede, ktorými by bola im alebo 

osobe, ku ktorej sú v niektorom z uvede
ných pomerov, spôsobená priama a pomer
ne značná majetková škoda alebo hanba, 
alebo by boly vystavené trestnému stíhaniu, 
alebo by bola porušená svedkova poťažne 
znalcova povinnosf mlčanlivosti, štátom 
uznaná, alebo by bolo vyzradené výrobné 
a obchodné tajomstvo.

P) Na exteritoriálne osoby sa ustano
venia ods. 2 a 3 nevzťahujú.

§ 47.
Podporná platnosť ustanovení 

o iných daniach a cle.
Vo veciach neupravených týmto záko

nom platia podporne a obdobne:
1. ak ide o daň vyberanú pri dovoze (§ 

1 ods. 1 č. 2), — ustanovenia o cle;
2. ak ide o paušalizovanú daň vyberanú 

spolu s niektorou spotrebnou daňou (§ 19 
ods. 8), — ustanovenia o tej-ktorej spo
trebnej dani;

3. vo všetkých ostatných veciach — 
ustanovenia a priamych daniach.

§ 48.
Neprípustnosť samospráv

nych prirážok.
K dani z obratu a k dani prepychovej 

nemožno vyberať nijaké prirážky samo
správnych sväzkov a sborov.

§ 49.
Prechodné ustanovenia.

(*}  Zákon č. 268/1941 SI. z. stráca účin
nosť dňom 31. decembra 1942.

p) Ak ide o daň za dobu pred dňom na
dobudnutia účinnosti tohto zákona alebo o 
trestné činy pred týmto dňom spáchané, 
treba použif ustanovenia zákonov, platných 
v rozhodnom čase. O tom, či sa majú použiť 
ustanovenia zákona č. 658/1919 Sb. z. a n., 
pozmeneného zákonom č. 70’1920 Sb. z. a 
n., ustanovenia zákona č. 321/1921 Sb. z. 
a n., zákona č. 268/1923 Sb. z. a n. v znen: 
zákonov č. 246/1926 Sb. z. a n., č. 188/1930 
Sb. z. a n., č. 56/1932 Sb. z. a n., č. 265/1935 
Sb. z. a n., č. 356/1938 Sb. z. a n. a č. 
268/1941 SI. z., poťažne čo do prirážok 
k dani z obratu a k dani prepychovej zá
kona č. 56/1932 Sb. z. a n. v znení zákonov 
č. 199/1932 Sb. z. a n. a č. 231/1933 Sb. z. 
a n. alebo zákona č. 267/1935 Sb. z. a n. 
v znení zákona č. 281/1937 Sb. z. a n., č.
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snížený, je príjemca dodávky (výkonu) 
oprávnený žiadať od dodávateľa alebo od 
toho, kto výkon uskutočňuje, pomerné sní- 
ženie dane z úplaty. Ak dodávateľ alebo 
ten, kto výkon uskutočňuje, odviedol štátu 
už daň, má príjemca právo žiadať, aby mu 
finančná správa daňový rozdiel alebo daň 
vrátila. Podrobnosti určí vláda nariadením.

(7) Zmena v úpl'ate, ktorá nastane podľa 
ods. 4 alebo 5, nemôže byť dôvodom pre 
zrušenie smluvy, ak sa v smluve nič iné 
neurčilo.

(“) Podnikatelia, ktorí nie sú výrobcami 
a majú ešte v deň nadobudnutia účinnosti 
vládneho nariadenia, ktorým sa mení so
znam prepychových predmetov, na sklade 
tovar zdaňovaný predtým v drobnom pre
daji, ale podľa zmeneného soznamu — u vý
robcu alebo pri dovoze, musia tento tovar 
zdaniť prepychovou daňou tak, ako keby 
mal byť podľa zmeneného soznamu zdaňo
vaný ešte aj nadalej v drobnom predaji; vý
robcovia musia dňom nadobudnutia 
účinnosti vládneho nariadenia, ktorým sa 
mení uvedený soznam, odviesť z celej svo
jej tržby za prepychové predmety 18°/o-nú 
daň.

(°) Zásoby predmetov, ktoré majú pod
nikatelia na sklade v tom čase, ked vláda 
nariadením vyhlásila takéto predmety za 
prepychové, zdaňujú sa 15%-nou pre
pychovou daňou až v drobnom predaji; 
ale ak ide o predmety, zdaňované u vý
robcu, ktorý ich sám vyrobil alebo dovie
zol z cudziny, zdaňujú sa pri dodávke 
18%-nou prepychovou daňou už u samé
ho výrobcu. Podnikatelia sú povinní vy
hotoviť do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti uvedeného nariadenia inventúru 
o zásobe týchto predmetov, a to podľa 
stavu ku dňu nadobudnutia účinnosti; vý
sledok inventúry zapíšu ako prvú polož
ku do predpísaného zásobníka a oznámia 
v tej istej lehote príslušnému finančnému 

> úradu I. stolice.
’ (10) Zásoby predmetov, ktoré podľa so

znamu prepychových predmetov nie sú 
prepychovým tovarom, ktoré sú však cel- 

’ kom alebo prevažne zhotovené z hmôt vy
hlásených vládnym nariadením za prepy- 

, chový tovar a ktoré sú v deň nadobudnu- 
i tia účinnosti tohto nariadenia na sklade, 
< zdaňujú sa 15%-nau prepychovou daňou až 

v drobnom predaji. Podnikatelia sú povín- 
é ni vyhotoviť inventúru aj o týchto predme

toch, zapísať jej výsledok do zásobníka 
a ohlásiť ho príslušnému finančnému úradu 

o I. stolice v lehote, určenej v ods. 8,

358,1938 Sb. z. a n. a č. 268,'1941 SI. z., s 
rozhoduje: c

1. ak ide o daň, — čas vzniku daňovej í 
povinnosti (§11); ।

2. ak ide o trestné činy, — čas, kedy bol ( 
spáchaný trestný čin alebo nastalo opomi- j 
nutie. i

(’) Právne predpisy, ktoré boly vydané 
na vykonanie zákonov uvedených v ods. । 
2 a platné dňa 31. decembra 1942, pova
žujú sa za vykonávacie právne predpisy, 
vydané podľa tohto zákona, ak nie sú s ním 
v rozpore, a to do tých čiaš, kým nebudú 
nahradené novými. Ak vo vyhláškach o 
paušalizovaní dane z obratu a dane pre
pychovej, vydaných podľa zákonov uve
dených v ods. 2, je v sadzbe paušálu 
zahrnutá prirážka podľa niektorého zo 
zákonov o prirážkach k dani z obratu a 
dani prepychovej (ods. 2), ostáva táto 
sadzba i nadalej v platnosti. Vo všetkých 
ostatných prípadoch — okrem tých, v kto
rých paušalizovaná alebo snižená daň vý
hradne alebo prevažne nahradzuje 1%-nú 
pravidelnú daň z obratu, v ktorých vy
hláška o paušalizovaní výslovne ustano
vuje, že sa prirážka na daň z obratu ale
bo daň prepychovú nevztahuje, a na ktoré 

. platí vyhláška ministra financií č. 287/
1937 Sb. z. a n. — sadzby paušálu sa zvy
šujú o 50%.

(‘) Ustanovenie § 20 ods. 1 č. 2 vzťa
huje sa i na daň paušalizovanú podľa vy
hlášok, ktoré nadobudly účinnosť pred 
účinnosťou tohto zákona, a to bez ohľadu 
na to, či je v týchto vyhláškach určená 
štvrťročná alebo mesačná splatnosť pau
šálu.

('■) Ak po uzavretí dodávok (výkonov), 
ale pred ich splnením budú určité predme
ty alebo výkony vyhlásené novo za prepy
chové, alebo ak budú určité predmety po
drobené dani z obratu pri dovoze, alebo ak 
sa pri určitých predmetoch zavedie alebo 
zvýši daňový paušál, je dodávateľ, alebo 
kto výkon uskutočňuje, oprávnený osobit
ne účtovať daňový rozdiel alebo daň a ce
nu a to zvýšiť, ak ich nechce niesť zo 
svojho.

(°) Ak po uzavretí dodávok (výkonov), 
ale pred ich splnením, bude daň z obratu 
alebo daň prepychoví snižená, alebo ak 
určité predmety alebo výkony budú vyhlá
sené za neprepychové, alebo ak určité 
predmety budú oslobodené od dane z ob
ratu pri dovoze, alebo ak pri určitých pred
metoch bude daňový paušál zrušený alebo
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a poistných dávkach platia, nakoľko ďal
šie ustanovenia neurčujú inak, predpisy 
zákona č. 221/1924, zákona č. 242/1922 v 
znení § 2 zákona č. 117/1926, zákona č. 
26/1929 Sb. z, a n. a právne predpisy tieto 
zákony meniace a doplňujúce, ďalej pred- 

' pisy nariadenia s mocou zákona č. 55/1941, 
zákona č. 270/1941 SI. z., nakoľko ide 
o úrazové poistenie — predpisy zák. čl. 
XVI/1900 a zák. čl. XIX/1907 a právne 
predpisy tieto zák. články meniace a do
plňujúce, nakoľko však ide o štátnych a 
verejných zamestnancov — predpisy o ich 
odpočivných a zaopatrovacích platoch.

(3) Osoby, ktoré pred nastúpením vo
jenskej prezenčnej služby alebo prezenč
nej pracovnej služby alebo pracovnej po
vinnosti (ods. 1) boly penzijné poistené 
podľa zákona č. 26/1929 Sb. z. a n. a práv
nych predpisov tento zákon meniacich a 
doplňujúcich, počas svojho pridelenia (ods. 
1) podliehajú pre prípad nemoci, invalidi
ty a staroby poisteniu u Penzijného ústavu 
súkromných úradníkov, bez ohľadu na to, 
na akú prácu boly pridelené alebo akým 
spôsobom sú zamestnané.

P) Osoby, ktoré pred nastúpením vo
jenskej prezenčnej služby alebo prezenč
nej pracovnej služby [ods. 1 pism. a) a b)] 
podliehaly nemocenskému poisteniu podľa 
nariadenia s mocou zákona č. 270/1941 
SI. z., počas svojho pridelenia (ods. 1) 
podliehajú nemocenskému poisteniu u Ne
mocenskej poisťovne verejných zamest
nancov a penzijnému zaopatreniu u štát
nej správy. Ustanovenia tohto odseku sa 
nevzťahujú na osoby, uvedené v § 10 na
riadenia s mocou zákona č. 55/1941 SI. z.

§ 2.
Za zamestnávateľa treba považovať fy

zickú alebo právnickú osobu, na účet kto
rej vykonávajú práce osoby, uvedené v § 
1 ods. 1.

§ 3.
(') Poistné sa predpisuje podľa úhrnu 

platov (úplat), ktoré obdrží pridelená oso
ba s štátna (vojenská) správa z titulu vy
konávania prác alebo služieb (§ 1 ods. 1), 
avšak v poistení:

a) nemocenskom podľa zákona č. 221/ 
1924 Sb. z. a n. a právnych predpisov 
tento zákon meniacich a doplňujúcich — 
najmenej podľa triedy 7;

| b) nemocenskom podľa § 2 zákona č. 
i 117/1926 Sb. z. a n. — najmenej podľa 
| triedy X;

Mach v. r. 
Sivák v. r. 
za ministra Dr.

S 1 o v c n s k ý zák

§ 50.
Účinnosť.

(') Tento zákon platí a nadobúda účin
nosť dnom 1. januára 1943; ustanovenie § 
17 ods. 6 odo dňa 1. januára 1942.

(2) Tento zákon vykoná minister finan
cií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr, Pružinský v. r.
Dr. Medrický v. r.

Fritza. Stano v r

211.
Zákonzo dňa 15. októbra 1942

o sociálnom poistení niektorých osôb vo
jenských a osôb, vykonávajúcich pracovnú 

povinnosť alebo pracovnú službu.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ I-
(') Pracovný pomer:
a) príslušníkov pracovných útvarov po

dľa § 2 cds. 2 bodu b) zákona č. 20/1940 
SI. z.,

b) osôb, vykonávajúcich pracovnú po
vinnosť podľa § 38 zákona č. 20/1940 SI. z., 

c) osôb, zaradených do pracovnej služ
by podľa § 7 ods. 1 nariadenia s mocou 
zákona č. 129/1940 SI. z.,

d) osôb, zaradených do pracovných 
útvarov podľa § 8 ods. 1 nariadenia s mo
cou zákona č. 129/1940 SI. z. a

e) Cigánov, vykonávajúcich práce po
dľa § 1 nariadenia s mocou zákona č. 
130/1940 SI. z.,

ak sú pridelení jednotlive alebo v sku
pinách súkromným alebo verejným podni
kom alebo nevojenským úradom na výkon 
práce alebo služieb, pokladá sa s hľadiska 
verejnoprávneho poistenia za smluvný pra
covný pomer, ak však ide o štátneho alebo 
iného verejného zamestnanca vo verejno
právnom pomere, prideleného štátnemu 
alebo inému verejnému úradu, pokladá sa 
i nadalej za pomer verejnoprávny.

(") O poistnej povinnosti, prihlasovaní, 
ako aj poistnom (poistných príspevkoch)
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c) nemocenskom podľa nariadenia s 
mocou zákona č. 55/1941 SI. z. — naj
menej podľa triedy 4;

d) nemocenskom pre verejných za
mestnancov — najmenej podľa triedy 2;

e) invalidnom a starobnom podľa zá
kona č. 221/1924 Sb. z. a n. a právnych 
predpisov tento zákon meniacich a do
plňujúcich — najmenej podľa triedy C;

f) penzijnom podľa zákona č. 26/1929 
Sb. z. a n. a právnych predpisov tento 
zákon meniacich a doplňujúcich — naj
menej podľa triedy 4.

p) Základom pre výpočet poistného a 
poistných dávok v poistení podľa zák. čl. 
XIX/1907 a v poistení podľa vládneho na
riadenia č. 28/1939 SI. z. je úhrn platov 
(úplat), ktoré obdrží pridelená osoba a 
štátna (vojenská) správa z titulu vykoná
vania prác alebo služieb (§ 1 ods. 1) — 
najmenej však 8100.— Ks ročne, poťažne 
4050.— Ks polročne.

§ 4.
Peňažné dávky, poskytnuté podľa zá

kona nositeľom nemocenského poistenia, 
môžu byť účinne poukázané aj do rúk za
mestnávateľa. V prípade, že zamestnáva
teľ poskytuje poistencovi počas jeho ne
moci byt a zaopatrenie, je oprávnený za
držať si časť dávok pripadajúcich za dobu 
tohto zaopatrenia, avšak nie viac ako po
lovicu.

§ 5.
Ak žiada súkromný stavebný podnik o 

pridelenie na prácu, pred pridelením je 
povinný poskytnúť primeranú istotu na 
poistné, ktorej výšku určí okresný úrad.

§ 6.
(') Štátna správa nehradí poistné po

dľa § 253 zákona č. 221/1924, § 18ŕa zá
kona č. 242/1922, § 13 ods. 4 zákona č.

26/1929 Sb. z. a n. a právnych predpisov 
tieto zákony meniacich a doplňujúcich za 
osoby, ktoré sú poistené podľa tohto zá
kona.

(2) Poistenie podľa tohto zákona vy
lučuje zarátanie podľa právnych predpi
sov, uvedených v ods. 1, toho času pre
zenčnej služby vojenskej, po ktorý bol 
branec (pracovník) poistený podľa tohto 
zákona.

§ 7.
(*)  Na osoby, podliehajúce poisteniu 

podľa tohto zákona, na ich rodinných prí
slušníkov a pozostalých nevzťahujú sa 
ustanovenia zákonov č. 142/1920, 41/1922, 
184/1937 Sb. z. a n. a čl. I. zákona č. 
83/1941 SI. z. s výnimkou ustanovenia 
ods. 2.

(2) Ak osoba, poistená podľa tohto zá
kona, už pred pridelením do pracovného 
pomeru, uvedeného v § 1 ods. 1, mala 
nárok na zaopatrenie podľa zákonov, uve
dených v ods. 1, ostáva jej tento nárok 
nedotknutý a príslušná verejnoprávna po
isťovňa odškodní len prípadné zhoršenie 
invalidity, ktoré je v príčinnej súvislosti 
s prácami alebo službami, konanými v 
pracovnom pomere, uvedenom v § 1 ods. 
1, Takéto odškodnenie vylučuje nárok na 
odškodnenie podľa zákonov, uvedených 
v ods. 1.

S 8.
Tento zákon platí a~nadobúda účin

nosť dňom 1. októbra 1942; vykoná ho 
minister vnútra s ministrom národnej 
obrany a ministrom financi!.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Čatloš v. r.
Dr. Pružinský v. r.

Tlač Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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Slovenskej národnej 

republikou a Nór

OBSAH: (212.—213.) 212« Nariadenie s mocou zákona o zrušení počítania 
— 213. Vyhláška ministra financií, ktorou sa uverejňuje opalrqnie 
banky v Bratislave o úprave platobného styku medzi Slovenskou
skom,

212.
Nariadenie s mocou zákona zo dňa 13. októbra 1942

o zrušení počítania podľa letného času.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
ústavného zákona č. 185/1939 SI. z. na
riaďuje:

§ I-
Počítanie času podľa nariadenia s mo

cou zák'ona č. 67/1941 SI. z. a nariadenia 
s mocou zákona č. 202/1941 SI. z. prestáva 
o tretej hodine dňa 2. novembra 1942. V 
tomto časovom okamihu sa posunie počí
tanie času o jednu hodinu (60 minút] na
zpät.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosf 

dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r. 

Mach v. r. Sivák v. r.
čatloš V. r. aÍ 21 nn-nislra Hr. Fritza
Dr. Pružinský v. r. Stano v. r. 
Dr, Medrický v. r. Dr. Karvaš v. r.

213.
Vyhláška 

ministra financi! zo dňa 23. októbra 1942, 
ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej 
národnej banky v Bratislave o úprave pla
tobného styku medzi Slovenskou repu

blikou a Nórskom.
Podľa § 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. a podľa § 1 vládneho nariadenia í- 
3/1939 SI. z. vyhlasujem opatrenie Sloven
skej národnej banky v Bratislave č. 37.

Dr, Pružinský v. r.

Opatrenie 
Slovenskej národnej banky 

(č. 37)zo dňa 31. júla 1942 
o úprave platobného styku medzi Sloven

skou republikou a Nórskom.

§ 1.
Platobný styk medzi Slovenskou repu

blikou a Nórskom prevádza sa prostred
níctvom Nemeckej súčtovacej pokladnice 
(Deutsche Verrechnungskasse) v Berlíne. 
Pre uskutočnenie vzájomných platov me
dzí Slovenskom a Nórskom je smerodajná 
platobná dohoda, platná medzi Sloven
skou republikou a Nemeckou ríšou na 
strane jednej a medzi Nemeckou ríšou a 
územiami obsadenými Nemeckom na stra
ne druhej.

§ 2.
K prevádzaniu vzájomných úhrad me

dzi Slovenskou republikou a Nórskom 
slúži „Zvláštny účet — obsadené úze
mia" (Sonderkonto — Besetzte Gebiete), 
vedený pre Nemeckú súčtovaciu poklad
nicu u Slovenskej národnej banky a rov
naký účet Slovenskej národnej banky, 
vedený u Nemeckej súčtovacej pokladni
ce. Obidva účty znejú na RM a sú bez
úročné.

§ 3.

Cez „Zvláštny účet — obsadené úze
mia" prevádzajú sa:

a) úhrady, vyplývajúce zo vzájomných 
tovarových -dodávok, a to z dodávok 

Cena Ks 1.—.
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uskutočnených pred í po uverejnení tohto 
opatrenia,

b) úhrady z iných titulov. Pri týchto 
úhradách z Nórska na Slovensko presa
hujúcich protihodnotu RM 100.—, treba si 
vopred vyžiadaf súhlas Slovenskej národ
nej banky.

§ 4.
í1) Počínajúc dňom nadobudnutia účin

nosti tohto opatrenia môžu slovenskí vý- 
vozci faktúrovaf do Nórska a slovenskí 
dovozci sjednávaf uzávierky na dodávky 
z Nórska len v Ks, RM alebo v NKr.

(') Záväzky vzniklé pred účinnosťou 
tohto opatrenia, nakoľko znejú na štvrtú 
menu, prepočítajú sa pri úhrade cez 
„Zvláštny účet — obsadené územia" na 
RM podľa stredného kurzu príslušnej me
ny značeného v Berlíne v deň vplatby.

§ 5.
Prevádzanie úhrad cestou súkromných 

kompenzácii je vylúčené. Výnimku tvoria 
záväzky, vzniklé pred 31. júlom 1942, kto
ré sa môžu s povolením príslušných deví
zových miest vyrovnať aj súkromnou kom
penzáciou, aby sa predišlo eventuálnym 
kurzovým diferenciám.

§ 6.
Vývozné pohľadávky za tovar vyveze

ný do Nórska po vydaní tohto opatrenia, 
nepodliehajú predpisom o povinnom po
stupe vývozných pohľadávok a tvoria ďal
šiu výnimku z opatrenia Slovenskej ná
rodnej banky č. 10, uverejneného vyhláš
kou ministra financií č. 251/1939 SI. z.

§ 7-
Slovenská národná banka bude vybe

rať zo súm skladaných na „Zvláštny účet 
— obsadené územia“ a zo súm z neho vy
plácaných odmenu vo výške 3%o — naj
menej Ks 5.— z položky, okrem poštov
ného a skutočných trov.

§ 8.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 

dňom 31. júla 1942.

SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA 
V BRATISLAVE.

Viceguvernér : Riaditeľ :
Dr, Fundárek v. r. Dr. Virsik v. r.

Tlač Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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OBSAH: (214.—215.) 214« Vyhláška ministra financií o dočasnom zrušení cla na umelý hodváb 
úurový -alebo bielený, neíarbcmý, jednoduchý. — 215, Zákca o Hlukovej slovenskej lu- 
dovej strane.

214.
Vyhláška ministra financií 

zo dňa 23. októbra 1942
o dočasnom sniženi cla na umelý hodváb 

surový alebo bielený, neiarbený, 
jednoduchý,

(') P'o'dľa § 2 bdis. 2 zákona č. 258/1941 
SI. z. po dohode s Ministerstvom hospo
dárstva snižujem clo na umelý hodváb 
surový alebo bielený, nefarbený, jedno
duchý, sadz. pol. 244/al, na Ks 150.— za 
100 kg a na čas do 31. marca 1943 na 
osvedčenie príslušnej Obchodnej a prie
myselnej komory, že ide o jeho upotrebe
nie pre továrne na výrobu hodvábnych 
alebo polohodvábnych tkanín a tovaru 
stávkového alebo pleteného.

(:) Dovoz v ods. 1. uvedeného tovaru 
musi sa uskutočniť cez colný úrad Zilina, 
ktorý zároveň poverujem kontrolou dove
zeného' množstva.

(') Vyhláška nadobúda účinnosť dňom 
vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

215.
Zákon

zo dňa 22. októbra 1942
c Hlinkovej slovenskej ľudovej strane.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone :

ČASŤ PRVÁ.
Všeobecné ustanovenia.

§ I-

(') Slovenský národ zúčastňuje sa na 
štátnej moci prostredníctvom Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany (v dalšom texte 
‚.Strana"), organizovanej podlá tohto zá
kona.

(-) Účasťou na štátnej moci v smysle 
ods. 1 sa rozumie účasť na vedení a sprá

Cena Ks 1.20.

ve štátu podľa ustanovení tohto zákona 
a iných právnych predpisov.

§ 2.

Strana je verejnoprávnou korporáciou 
a má právnu subjektivitu súkromnoprávnu.

§ 3.

Stranu navonok zastupuje Vodca ale
bo ním poverený člen predsedníctva 
Strany.

§ 4.

Odznak, vyznamenania, rovnošata a 
zástava Strany sú chránené. Ich neopráv
nené použitie,- zneužitie alebo verejné zne
uctenie tresce ako priestupok okresný 
(štátny policajný) úrad zatvorením do 
dvoch mesiacov alebo peňažným trestom 
do 5000 Ks, pripadne oboma týmito trest
mi.

ČASŤ DRUHA.

Členstvo v Strane.
§ 5.

(') Za člena Strany možno prijať štát
neho občana slovenskej národnosti, ak je 
aspoň 18ročný a nie je Židom alebo ži
dovským miešancom.

(•) O prijatí rozhoduje predseda okres
nej organizácie na základe prihlášky.

P) Proti zamietavému rozhodnutiu 
možno do 15 dni po jeho doručení podať 
na miestnej organizácii (miestnej skupine) 
odvolanie, o ktorom rozhoduje predseda 
župnej organizácie s konečnou platnosťou.

(') O členskej prihláške osoby, ktorá 
bola zo Strany vylúčená, možno rozhod
núť iba po vypočutí toho súdu Strany, 
ktorý právoplatne zistil vinu, pre ktorú 
došlo k vylúčeniu zo Strany.

§ 6.

Člen Strany má zvýšené povinnosti vo
či národu a štátu; porušenie alebo zane
dbanie týchto povinností ako aj stranníc
kej disciplíny treba stíhal disciplinárne
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na návrh predsedu miestnej organizácie 
alebo organizačne vyššieho orgánu Strany.

§ 7.
(') Členstvo v Strane zaniká:
a) vystúpením, 
b) vylúčením.
(-) Vystúpenie zo Strany treba písom

ne oznámil predsedovi miestnej organizá
cie (miestnej skupiny).

( j Vylúčenie zo Strany je trestom dis
ciplinárnym. O vylúčení rozhoduje pred
seda okresnej organizácie na základe prá
voplatného výroku súdu Strany o vine; 
ak ide o predsedu okresnej organizácie, 
člena Štátnej rady, poslanca alebo člena 
ústredného výboru, rozhoduje predsedníc
tvo Strany. Vylúčenie je účinné dňom na
dobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o 
vylúčení.

ČASŤ TRETIA.
Ústredné orgány Strany,

Diel prvý;
Orgány politické.

§ 8.
Ústrednými politickými orgánmi Stra

ny sú:
a) Vodca,
b) predsedníctvo, 
c) ústredný výbor a . 
d) sjazd.

Vodca.
§ 9.

Vodca je najvyšším predstaviteľom 
Strany.

§ 10.
(') Vodca určuje smer politiky Strany 

v rámci programových zásad schválených 
sjazdom a spôsoby, ako má Strana plniť 
svoje poslanie. Rozkazy, ktoré Vodca v 
tomto smere vydá, sú pre každého člena 
i funkcionára Strany záväzné. Vodca 
predsedá sjazdu, ústrednému výboru a 
predsedníctvu, menuje a odvoláva ge
nerálneho tajomníka, predsedov župných 
a okresných organizácií.

(ý Vodca môže určiť niektorého pod
predsedu Strany za svojho zástupcu.

Predsedníctvo.
§ 11.

Členmi predsedníctva sú:
a) Vodca,
b) štyria podpredsedovia Strany, 
c) generálny tajomník.

§ 12.
Predsedníctvo rozhoduje v organizač

ných, finančných, tlačových a disciplinár
nych veciach a prijíma a prepúšťa zamest
nancov Strany.

§ 13.
Vodca môže s prípadu na prípad po

veriť svojim zastupovaním niektorého 
podpredsedu Strany a môže jednotlivým 
členom predsedníctva sveriť určité úseky 
činnosti Strany.

Ústredný výbor.
§ 14.

(') Členmi ústredného výboru sú: 
a) členovia predsedníctva Strany, 
b) členovia predsedníctva Snemu, 
c) predseda a členovia vlády, 
d) predseda Štátnej rady, 
e) hlavný veliteľ Hlinkovej gardy, 
f) hlavný veliteľ Hlinkovej mládeže, 

g) predsedovia záujmových sdružení, 
h) predsedovia župných organizácií 

Strany.
(2) Vodca môže menovať ďalších šty

roch členov do ústredného výboru.

§ 15.
Ústredný výbor Strany je poradným 

orgánom Vodcu.

Sjazd.

§ 16.
(*)  Sjazd Strany sa skladá:
a) z členov ústredného výboru,
b) z poslancov Strany,
c) z predsedov miestnych a okresných 

organizácií.
(2) Sjazd schádza sa pravidelne raz za 

päť rokov a mimoriadne podľa potreby. 
Svoláva ho Vodca.

§ 17.
C) Do pôsobnosti sjazdu patrí:
a) voliť Vodcu a štyroch podpredse

dov Strany na päť rokov,
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b) rozhodovať o zásadných otázkach 
programových,

c) schvaľovať mimoriadne usnesenia 
a opatrenia ostatných ústredných orgá
nov Strany.

(-) Ak sa uprázdni miesto podpredsedu 
počas funkčného obdobia,- zaplní ho na 
zvyšok obdobia Vodca.

Diel druhý.

Orgány súdne a výkonné.
§ 18.

Ústredný súd.

(') Pri predsedníctve Strany zriaďuje 
sa Ústredný súd Strany.

(s) Ústredný súd skladá sa z predsedu 
a 12 členov, ktorých menuje Vodca na 
päť rokov. Rozhoduje v trojčlenných se
nátoch.

(“) Do pôsobnosti Ústredného súdu 
patrí:

a) rozhodovať o vine v prípadoch dis
ciplinárneho pokračovania proti predse
dom okresných organizácii, členom Štát
nej rady, poslancom a členom ústredného 
výboru,

b) rozhodovať o odvolaniach proti 
prvostupňovým výrokom župných súdov 
Strany.

§ 19.
Generálny sekretariát.

(') Výkonným orgánom ústredných po
litických orgánov Strany je Generálny 
sekretariát.

(:) Na čele Generálneho sekretariátu 
je generálny tajomník, ktorý je zároveň 
aj predsedom Slovenskej pracujúcej po
spolitosti (zákon č. 70/1942 SI. z,).

(“) Do pôsobnosti generálneho tajomní
ka patri:

a) starať sa o riadny výkon usnesení 
a opatrení Strany a dbať o náležitý stav 
jej organizácie,

b) vymenúvať a odvolávať predsedov 
miestnych organizácii, predsedov miest
nych skupín, členov predsedníctva žup
ných organizácii a predsedu a členov ob
vodných súdov Strany.

ČASŤ ŠTVRTA.

Organizačné jednotky.
§ 20.

(') Strana sa člení územne na:
a) miestne organizácie (miestne sku

piny).

b) okresné organizácie a
c) župné organizácie.
(') Obvod územných organizácii má sa 

podľa možnosti shodovať s príslušným ob
vodom verejnej správy vnútornej.

Miestna organizácia.

§ 21.

(') V obci, kde je aspoň 12 členov Stra
ny, treba založiť miestnu organizáciu.

(") Generálny tajomník môže povoliť 
na území jednej obce založiť aj viac miest
nych organizácií.

§ 22.

Orgánmi miestnej organizácie sú:
a) predseda,
b) predsedníctvo, 
c) výbor.

§23.

(') Predsedu miestnej organizácie me
nuje a odvoláva generálny tajomník.

(') Predseda miestnej organizácie za 
pomoci predsedníctva a výboru, ktoré svo
láva podľa potreby, plní poslanie Strany 
vo svojom obvode.

§ 24.

(') Predsedníctvo miestnej organizácie 
pozostáva okrem predsedu z týchto refe
rentov:

a) organizačného,
b) kultúrneho,
c) hospodárskeho,
d) sociálneho a
e) finančného.
(2) Členov predsedníctva uvedených v 

ods. 1 pod pism. a) až e) menuje a od
voláva predseda okresnej organizácie, kto
rý jedného z nich menuje zároveň za 
podpredsedu miestnej organizácie.

(") Predsedníctvo rozhoduje v organi
začných, kultúrnych, hospodárskych, so
ciálnych a finančných veciach miestnej or
ganizácie a navrhuje členov na prijatie do 
Strany.

§ 25.

(*)  Členmi výboru miestnej organizácie 
sú:

a) členovia predsedníctva,
b) poslanci Strany, ktori majú bydlisko 

v obvode miestnej organizácie,
c) starosta (vládny komisár) obce, ak 

je členom Strany, -
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d) miestny veliteľ HG,
e) miestny veliteľ HM,
f) predsedovia miestnych záujmových 

sdružení,
g) vedúca miestneho ženského odboru.
p) Výbor je poradným orgánom pred

sedu.

Miestna skupina.
§ 26.

(’) V obci, kde je menej ako 12, ale 
aspoň 6 členov Strany, treba založiť miest
nu skupinu.

p) Miestna skupina má na čele gene
rálnym tajomníkom menovaného predsedu 
a pomerom primeraný počet referentov, 
ktorých menuje a odvoláva predseda okres
nej organizácie.

Okresná organizácia.
§ 27.

Miestne organizácie a miestne skupiny 
na území okresu tvoria okresnú organizáciu 
Strany.

§ 28.
Orgánmi okresnej organizácie sú:
a) predseda,
b) predsedníctvo a —
c) výbor.

§ 29.
(') Predsedu okresnej organizácie me

nuje a odvoláva Vodca.
p) Predseda okresnej organizácie za 

pomoci predsedníctva a výboru, ktoré svo
láva podľa potreby, plní poslanie Strany 
vo svojom obvode.

§ 30.
(') Predsedníctvo okresnej organizácie 

pozostáva okrem predsedu z týchto refe
rentov:

a) organizačného,
b) kultúrneho,
c) hospodárskeho,
d) sociálneho a
e) finančného.
p) Členov predsedníctva uvedených v 

ods. 1 pod pism. a) až e) menuje a od
voláva predseda župnej organizácie, ktorý 
jedného z nich menuje zároveň za pod
predsedu okresnej organizácie.

P) Predsedníctvo rozhoduje v organi
začných, kultúrnych, hospodárskych, so
ciálnych a finančných veciach okresnej or
ganizácie.

§ 31.
P) Členmi výboru okresnej organizácie 

sú:
a) členovia predsedníctva,
b) poslanci Strany, ktorí majú bydlisko 

v obvode okresnej organizácie,
c) okresný náčelník, ak je členom Stra- 

ny,
d) okresný veliteľ HG,
e) okresný veliteľ HM,
f) predsedovia okresných záujmových 

sdruženi.
p) Výbor je poradným orgánom pred

sedu.
§ 32.

Obvodný súd.
í1) Pri každej okresnej organizácii zria

ďuje sa obvodný súd Strany.
p) Obvodný súd skladá sa z predsedu 

a 6 členov, ktorých menuje generálny 
tajomník na päť rokov. Rozhoduje v troj
členných senátoch.

P) Do pôsobnosti obvodného súdu Stra
ny patrí rozhodovať o vine v prípadoch 
disciplinárneho pokračovania proti členom 
Strany, ak táto pôsobnosť nie je prikázaná 
vyššiemu súdu.

Župná organizácia. 
§ 33.

Okresné organizácie na území župy ale
bo jej na roveň postavenej organizácie ve
rejnej správy vnútornej, poprípade na 
území obvodov viacerých okresných orga
nizácií určených štatutárne, tvoria župnú 
organizáciu Strany.

§ 34.
Orgánmi župnej organizácie sú:
a) predseda,
b) predsedníctvo a
c) výbor.

§ 35.
P) Predsedu župnej organizácie me

nuje a odvoláva Vodca.
p) Predseda župnej organizácie za po

moci predsedníctva a výboru, ktoré svolá
va podľa potreby, plní poslanie Strany vo 
svojom obvode.
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§ 36.

(*)  Predsedníctvo župnej organizácie 
pozostáva okrem predsedu z týchto refe
rentov:

a) organizačného,
b) kultúrneho,
c] hospodárskeho,
d) sociálneho a
e) finančného.
p) Členov predsedníctva uvedených v 

ods. 1 pod pism. a) až e) menuje a od
voláva generálny tajomník, ktorý jedné
ho z nich menuje zároveň za podpred
sedu župnej organizácie.

P) Predsedníctvo rozhoduje v organi
začných, kultúrnych, hospodárskych, so
ciálnych a finančných veciach župnej or
ganizácie.

§ 37.

(') Členmi výboru župnej organizácie 
sú:

a) členovia predsedníctva,
b) poslanci Strany, ktorí majú bydli

sko v obvode župnej organizácie,
c) funkciou najvyšší úradník verejnej 

správy vnútornej v obvode župnej organi
zácie, ak je členom Strany,

d) župný inšpektor HG,
e) župný veliteľ HM,
f) predsedovia župných záujmových 

sdružení,
g) predsedovia okresných organizácií 

Strany.
p) Výbor je poradným orgánom pred

sedu.

§ 38.

Župný súd.

p) Pri každej župnej organizácii zria- 
duje sa župný súd Strany.

p) Župný súd skladá sa z predsedu a 
9 členov, ktorých menuje Vodca na päť 
rokov. Rozhoduje v trojčlenných senátoch.

P) Do pôsobnosti župného súdu Strany 
patrí:

a) rozhodovať na prvom stupni o vine 
v prípadoch disciplinárneho pokračovania 
proti funkcionárom okresnej a župnej or
ganizácie a

b) rozhodovať s konečnou platnosťou o 
odvolaniach proti výrokom obvodných sú
dov Strany.
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ČASŤ PIATA.

Funkcionári a zamestnanci.
§ 39.

Funkcionármi alebo zamestnancami 
Strany môžu byť iba členovia Strany.

§ 40.

j1) Funkcionári a zamestnanci Strany 
ujímajú sa svojej funkcie složením tohto 
sľubu:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, 
že budem verný Hlinkovej slovenskej ľudo
vej strane a že svedomite budem plniť svo
je povinnosti".

p) Funkcionár Strany môže sa vzdať 
svojej funkcie len s predchádzajúcim súhla
som toho orgánu Strany, ktorý ho meno
val.

§ 41.
Predsedovia organizačných jednotiek 

sú pod disciplinárnymi následkami zodpo
vední Vodcovi za politický stav svojho 
územného obvodu a v politických veciach 
sú im podriadené aj všetky složky Strany 
v obvode.

§ 42.

(*)  Sociálni referenti vo svojom organi
začnom obvode sú predsedami odbočiek 
Sociálneho ústavu Strany.

p) Kultúrni referenti Strany vo svo
jom organizačnom obvode sú členmi osve
tových komisií.

§ 43.

Na funkcionárov a zamestnancov Stra
ny vzťahujú sa predpisy o zachovávaní 
úradného tajomstva.

ČASŤ ŠIESTA.
Rozličné ustanovenia.

§ 44.
(') Politické prejavy príslušníkov slo

venského národa rozširovať tlačou, rozhla
som alebo filmom je dovolené iba so súhla
som Strany.

p) Súhlas Strany sa vyžaduje aj na vy
dávanie politických a politicko-výchovných 
časopisov a publikácií príslušníkov slo
venského národa.

P) Predsedníctvo Strany urči, ktoré 
orgány Strany sú príslušné udeľovať sú
hlas podľa ods. 1 a 2.

P) Na prejavy prezidenta Republiky, 
predsedu Snemu, predsedu vlády, predse- 
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du Štátnej rady a členov vlády, taktiež na 
prejavy poslancov v Sneme sa ustanovenie 
ods. 1 nevzťahuje.

( j Predsedníctvo Strany môže určiť 
aj iné osobné alebo vecné výnimky.

(“) Kto vedome alebo z nedbalosti po
ruší ustanovenia ods. 1 alebo 2 — ak 
nejde o čin prísnejšie trestný — spácha 
prečin a potresce sa väzením do jedného 
roka a peňažným trestom do 10.000 Ks.

§ 45.

(*)  V jednotlivých organizačných slož
kách Strany možno zriadiť špeciálne odbo
ry pre uskutočňovanie užších úsekov pro
gramu Strany.

(2) Pri uskutočňovaní kultúrneho a so
ciálneho programu Strany má sa zaistiť 
pomocná činnosť slovenských žien v rámci 
osobitného ženského odboru.

(’) Slovenskí štátni občania, ktorí žijú 
v zahraničí, ak sú členmi Strany, včleňujú 
sa do zahraničnej organizácie Strany.

§ 46.

(') Strana môže zriaďovať školy na vý
chovu a vzdelanie svojich funkcionárov a 
pracovníkov.

(-’) Školy zriadené podľa ods. 1 podlie
hajú len Strane.

§ 47.

(‘j Pokiaľ tento zákon neurčuje inak, 
doterajšie orgány Strany pretvárajú sa 
dňom účinnosti tohto zákona na orgány po
dľa tohto zákona až do ich prípadného na
hradenia na to povolanými funkcionármi.

(-) Funkčné obdobie, ktoré uplynulo 
pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, 
započítava sa do funkčného obdobia, urče
ného týmto zákonom.

§ 48.

(*)  Podrobnosti o organizácii Strany, 
o pokračovaní súdov, o disciplinárnej zod
povednosti členov a funkcionárov a o 
oprávnení orgánov Strany v konkrétnych 
veciach intervenovať na štátnych a verej
ných úradoch upravia štatúty, vydané pred
sedníctvom Strany.

(2) Štatúty môžu určiť výšku poriadko
vých a disciplinárnych pokút najvyššie do 
sumy 500 Ks a majú pripustiť aspoň dvoj- 
inštančný postup — okrem prípadov uve
dených v § 18 ods. 3 písm. a) — ak sa člen 
čili byť ukrivdený rozhodnutím orgánu 
Strany.

(3) Štatúty treba vyhlásiť v úradných 
novinách Generálneho sekretariátu „Or
ganizačné zvesti".

§ 49.

Do vydania štatútov Strany (§ 48) 
platia jej doterajšie organizačné ustanove
nia so zmenami, ktoré vyplývajú z ustano
vení tohto zákona.

§ 50.

f1) Pôsobnosť Strany, vyplývajúca 
z iných právnych predpisov ako zo záko
na č. 245/1939 SI. z., ostáva nezmenená.

(2) Pôsobnosť doterajšieho širšieho 
predsedníctva Strany, nakoľko ju tento zá
kon nezrušuje, prechádza na predsedníctvo 
Strany.

§ 51.

Osobitné predpisy o ustanovizniach, 
zriadených pri Strane alebo v jej rámci, zo
stávajú v platnosti so zmenami, ktoré vy
plývajú z ustanovení tohto zákona.

§ 52.
Výkazy nedoplatkov členských príspev

kov, overené predsedom miestnej organi
zácie, a právoplatné rozhodnutia o ulo
žení poriadkových alebo disciplinárnych 
pokút sú exekučným titulom podľa usta
novení časti druhej vládneho nariadenia č. 
8/1928 Sb. z. a n.

§ 53.
Podania Strany pokladajú sa za poda

nia vo verejnom záujme.

ČAST SIEDMA. 

Záverečné ustanovenia. 
§ 54.

Zákon č. 245/1939 SI. z. sa zrušuje.

§ 55.

Tento zákon vykonajú všetci členovia 
vlády.

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

Mach v. r.
Čatloš v. r.

Dr, Tuka v. r.
Sivák v. r.
aj za ministra Dr. Fritza

Dr. Pružinský v. r Dr. Medrický v. r. 
Stano v. r.

Dr. Karvaš v. r.

Tlač Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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216.
Vládne nariadenie 

zo dňa 4. novembra 1942
O jednotnej sudcovskej a advokátskej 

skúške a jej skúšobnom poriadku.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 
zákona č. 186/1942 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
(‘) Komisia pre jednotnú sudcovskú a 

advokátsku skúšku (v ďalšom texte „Ko
misia") pozostáva z predsedu, dvoch ná
mestníkov a 20 členov. Preds.edu, prvého 
námestníka a desať členov vymenuje mi
nister pravosúdia zo sudcov, konceptných 
pragmatikálnych úradníkov Ministerstva 
pravosúdia a úradov verejnej obžaloby, 
druhého námestníka a desať členov z ad
vokátov navrhnutých výbormi advokát
skych komôr. Súčasne s vymenovaním ná
mestníkov a členov komisie určí im mi
nister pravosúdia aj ich skúšobný pred
met.

(2) Ak sa uprázdni členstvo v Komisii, 
učiní predseda, poťažne výbory advokát
skych komôr doplňujúci návrh pre zbý- 
vajúce funkčné obdobie.

§ 2.
Podmienkou členstva v Komisii je do

konalá znalosť slovenského jazyka, doko
nalé (praktické ovládanie skúšobného 
predmetu, pre ktorý sa má ustanoviť, a 
aspoň desať ročná justičná služba alebo 
desaťročná advokátska prax.

§ 3.
f1) Predseda Komisie vypisuje termíny 

na skúšky a určuje pre každú jednotlivú 
skúšku skúšobných komisárov; súčasne o 
termíne skúšok upovedomí aj ministra 
pravosúdia.

(2) Minister pravosúdia môže ku kaž

dej skúške vyslať skúšobného komisára, 
ktorého za tým účelom csobitne ustanoví, 
určiac mu súčasne i skúšobný predmet. 
Ak minister pravosúdia použije tohto svoj
ho oprávnenia, oznámi včas svoje rozhod
nutie predsedovi Komisie. Predseda Komi
sie neustanoví pre tento skúšobný predmet 
skúšobného komisára.

(8) Skúšobný komisár určený pre skú
šobný predmet, z ktorého sa koná písomná 
skúška, určí pre kandidáta aj pisomnú 
úlohu.

§ 4.
(*)  Termíny na podanie žiadostí na skú

šku vypisuje predseda Komisie štyrikrát 
do roka, a to na začiatok januára, apríla, 
júla a októbra.

(-) Žiadosti 0 pripustenie na skúšku 
treba adresovať Komisii.

§ 5.
(*)  Kandidáti, ktorí sú vo verejnej služ

be [§ 1 pism. a) a c) zák. č. 186/1942 SI. z. 
— v ďalšom texte „zákon"), predkladajú 
žiadosti o pripustenie na skúšku prostred
níctvom služobného úradu, ktorý pripojí 
k žiadosti osobný výkaz a kvalifikačnú 
tabuľku kandidáta.

(:) Kandidáti advokácie predkladajú 
žiadosti prostredníctvom príslušnej advo
kátskej komory, ktorá ku žiadosti pripojí 
a spolu predloží všetky osobné spisy kan
didáta.

§ 6.
(‘) K žiadosti treba pripojiť (v pôvo

dine):
a) svedectvo o štátnom občianstve Slo

venskej republiky,
b) vysvedčenia o troch štátnych skúš

kach na právnickej fakulte univerzity a 
absolutórium,

c) diplom doktora práv,
d) vysvedčenia o právnej praxi (§ 3 zá

kona),
e) doklad o zaplatení skúšobnej taxy,

Cena Ks 2.20.

Preds.edu
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f] iné doklady, ktoré sú prípadne po
trebné (§ 7 ods. 2 zákona] a ktoré si vy
žiada predseda, pofažne päťčlenný senát 
(§ 8).

(2 ) Kandidáti, ktorí prerušili právnu 
prax, pripoja k žiadosti i svedectvo o 
mravnej zachovalosti vzťahujúce sa na ob
dobie prerušenej praxe.

§ 7.
Ürady, prostredníctvom ktorých sa žia

dosti predkladajú, majú dbať na to, aby 
žiadosti boly riadne doložené potrebnými 
dokladmi. Za tým účelom môžu vyzvať 
kandidátov, aby prípadné nedostatky žia
dosti včas odstránili.

§ 8.
O pripustení ku skúške rozhoduje 

s konečnou platnosťou päťčlenný senát (§ 
7 zákona) do 15 dní po uplynutí termínu 
určeného na podanie žiadosti (§ 4).

§ 9.
(*)  Členom senátu (§ 8) nemôže byť, kto 

je s kandidátom v príbuzenstve v priamej 
línii alebo v pobočnej línii včítane do bra
tranca (sestrenice), kto je alebo' b'ol s kan
didátom v pomere manželskom, švagrov
skom, poručníckom, adopčnom alebo cho- 
vaneckom, alebo u koho bol kandidát v 
právnej praxi.

(2) Na platnosť rozhodnutia senátu ne
má vlivu okolnosť, že v ňom zasadala oso
ba, vylúčená podfa ods. 1, ak vylučujúci 
dôvod vyšiel najavo po započal! ústnej 
skúšky. Ináč sa má o pripustení ku skúške 
znovu rozhodnúť.

(’) Vylučujúci dôvod ustaľuje senát v 
neprítomnosti člena, u ktorého sa vysky
tol vylučujúci dôvod. Na miesto člena, u 
ktorého sa takýto dôvod (ods. 1) vyskytol, 
povolá predseda — a ak sa vylučujúci dô- 
vod vyskytol u neho, tak jeho námestník 
— do senátu náhradného člena z ostat
ných členov Komisie.

§ 10.
í1) Senát svoláva na zasadnutie predse

da Komisie a určuje zpravodajcu z členov 
senátu.

(2) Senát rozhoduje väčšinou hlasov; 
zamietajúce rozhodnutie senátu treba odô
vodniť.

P) 0 zasadnutí senátu sa spíše zápisni
ca, ktorú podpíše predseda senátu a zapi
sovateľ. Funkciu zapisovateľa vykonáva ta
jomník Komisie (§ 42).

§ 11.
(’) Termíny na skladanie skúšky majú 

sa určovať tak, aby kandidát mohol sa po
drobiť skúške do dvoch mesiacov od uply
nutia termínu určeného na podanie žiado
sti.

p) Poradie skúšky kandidátov určuje 
predseda Komisie zpravidla v poradí, akom 
došly žiadosti Komisii.

§ 12.
(*)  Žiadosť o pripustenie ku skúške 

možno vziať zpät do rozhodnutia senátu 
(§ 8).

p) Termín určený na1 skúšku možno 
zmeniť len pre vážne onemocnenie kandi
dáta alebo inú neprekonateľnú prekážku; 
tieto okolnosti treba preukázať úradným 
svedectvom. Kandidát musi požiadať o 
zmenu termínu do troch dní od doručenia 
oznámenia o termíne skúšky, inak sa1 k jeho 
žiadosti o zmene termínu neprihliadne. 0 
zmene termínu rozhoduje s konečnou plat
nosťou predseda Komisie.

§ 13.
(’) Písomná skúška koná sa pred ústnou 

skúškou.
(2) Písomná skúška pozostáva z vypra

covania troch písomných úloh, ktoré sa vy
konávajú v troch po sebe nasledujúcich 
dňoch. Prvý deň sa vypracuje úloha zo 
všeobecného práva súkromného, druhý deň 
— z obchodného', zmenkového alebo šeko
vého práva, tretí deň — z práva trestného.

§ 14.
(*)  Za písomnú úlohu zo všeobecného 

práva súkromného a z práva obchodného, 
zmenkového alebo šekového má sa kandi
dátovi uložiť, aby na základe predložených 
súdnych spisov alebo udaného skutkového 
stavu vypracoval súdne rozhodnutie alebo 
úkonom strany zodp'ovedajúci spis alebo 
právnu mienku.

(2) Za písomnú úlohu z práva trestného 
má sa kandidátovi uložiť, aby na základe 
predložených súdnych spisov alebo udané
ho skutkového stavu vypracoval obžalobu 
prípadne aj námietky, alebo súdne rozhod
nutie prípadne aj opravný prostriedok.

§ 15.
(*)  Za písomné úlohy sa majú vybrať 

také právne prípady, ktorých správne po
súdenie a vypracovanie predpokladá dobré 
právnické pochopenie a zbehlosť v praktic
kom používaní právnych predpisov.
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(s) Písomné úlohy preskúmajú skúšobní 
komisári, klorí ich vybrali, poCažne komi
sári, 'ktorí budú skúšať predmet, do ktoré
ho písomná úloha zapadá.

(3) Príslušný skúšobný komisár predlo
ží písomnú úlohu po jej preskúmaní a po
súdení na nazretie predsedovi skúšobnej 
komisie a ostatným skúšobným komisárom 
tak, aby mohli do úloh nazrieť najneskôr 
deň pred ústnou skúškou.

§ 16.

P) V deň, určený na započatie písom
ných skúšok, hlásia sa kandidáti u tajom
níka Komisie (§ 42).

(2) Tajomník Komisie alebo predsedom 
určený skúšobný komisár v prítomnosti 
predsedu Komisie v miestnosti, určenej na 
skladanie písomnej skúšky, rozdelí písom
né úlohy žrebovaním medzi kandidátov. Na 
vyžrebovanú úlohu napíše tajomník meno 
kandidátovo. Predseda má dbať na to, aby 
sa pri rozdelení úloh nevyskytly žiadne ne
prístojnosti.

§ 17.

Ak sa kandidát hlásil na písomnú skú
šku po rozdelení písomných úloh, je jeho 
dostavenie sa oneskorené a považuje sa za 
odstúpenie od skúšky. Výnimočne, ak one
skorenie bolo zapričinené neprekonateľnou 
prekážkou, rozhodne predseda Komisie po
dľa okolností a povahy oneskorenia, či sa 
ešte kandidát môže podrobiť písomnej skú
ške v rámci konaných skúšok. Ak sa však 
kandidát oneskoril pre ospravedlniteľnú 
prekážku, osvedčenú úradným svedectvom, 
povolí sa kandidátovi nový termín; rovna
ko sa povolí kandidátovi nový termín, ak 
sa pre nemoc alebo inú neprekonateľnú 
prekážku na skúšku nemohol dostaviť a ak 
o to požiadal do troch dní počítaných od 
premeškaného termínu. V týchto prípadoch 
o povolení nového termínu rozhoduje s ko
nečnou platnosťou päťčlenný senát (§ 8).

§ 18.

O Písomné úlohy sa konajii v uzavre
tej miestnosti v čase od 9. hodiny do 18, 
hodiny.

(2) Kandidát pri vypracovaní úlohy mô
že  používať sbierky zákonov a nariadení 
ako aj vedecké diela; nie je dovolené použí
vať sbierky súdnych rozhodnutí a rozličné 
sbierky vzorcov a podobné pomôcky. Po
čas -vypracovania úlohy nesmie kandidát 
o svojej úlohe s nikým hovoriť. Opustiť 
miestnosť určenú pre vypracovanie úlohy 

1

môže kandidát len vo vážnych prípadoch 
a len so súhlasom dozor vykonávajúcej 
úradnej osoby.

§ 19.

(') Dozor nad priebehom písomnej skú
šky vykonáva predsedom Komisie určený 
skúšobný komisár, ktorý je povinný po ce
lý čas, určený pre vypracovanie jednotli
vých úloh, byt prítomný v miestnosti, kde 
sa skúšky konajú. Ináč tento dozor môže 
vykonáva t i predseda alebo niektorý jeho 
námestník.

(2) Ak kandidát konal proti pravidlám 
skúšobného poriadku, je dozor konajúca 
osoba povinná na to kandidáta upozorniť a 
bezodkladne hlásiť prípad predsedovi Ko
misie.

(3) Ak kandidát koná proti pravidlám, 
hoci bol napomenutý, alebo v prípade váž
nejšieho porušenia týchto pravidiel aj bez 
predchádza júceho napomenutia, môže pred
seda Komisie kandidáta po jeho vypočutí 
vylúčiť z pokračovania v skúške. Proti to
muto opatreniu niet opravného prostriedku. 
Každý takýto prípad je predseda Komisie 
povinný hlásiť služobnému (dozornému) 
miestu kandidáta.

(4) Vylúčený kandidát stratí zaplatenú 
skúšobnú taxu. Kandidáta vylúčeného zo 
skúšky nemožno znova pripustiť ku skúške 
pred uplynutím šiestich mesiacov, ak len 
disciplinárne neboly vyrieknuté ťažšie ná
sledky (§16 zákona).

§ 20.

P) Úlohu odovzdá kandidát dozor vy
konávajúcej úradnej osobe, ktorá na ňu 
napíše čas prevzatia a na každú stránku 
úlohy svoje meno.

(2) Po uplynutí času, určeného na vy
pracovanie úlohy, je kandidát povinný bez
odkladne odovzdať úlohu i nedokončenú. 
Ak kandidát, hoci bol vyzvaný, neodovzdá 
úlohu, opustí dozor vykonávajúca osoba 
miestnosť určenú pre skladanie písomnej 
skúšky a túto okolnosť ihned oznámi pred
sedovi Komisie, ktorý kandidáta bez ďal
šieho wlúči z pokračovania v skúške. Pro
ti rozhodnutiu predsedu Komisie niet 
opravného prostriedku.

(3) Kandidátmi odovzdané úlohy doručí 
tajomník Komisie príslušným skúšobným 
komisárom (§ 15).

§ 21.

(*)  Ak kandidát vykonal písomnú skú
šku, môže sa podrobiť ústnej skúške.
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(") Soznam 'kandidátov, ktorí sa majú 
podrobiť ústnej skúške, sa vyvesí na ná
vestnej tabuli Najvyššieho súdu s označe
ním presného času skúšky.

(3) Nedostavenie alebo oneskorené do
stavenie sa na ústnu skúšku považuje sa' za 
odstúpenie od skúšky.

§ 22.
j1) Ústna skúška koná sa pred skúšob

nou komisiou pozostávajúcou z predsedu a 
štyroch skúšobných komisárov. Predsedom 
skúšobnej komisie je zpravidla predseda 
Komisie. Ak je predseda Komisie hatený, 
predsedá skúšobnej komisii prvý, poťažne 
druhý námestník

(2) Ak je potrebné, môže predseda Ko
misie sostaviť i viac skúšobných komisií, 
ktorým predsedajú námestníci.

§ 23.
Predseda skúšobnej komisie sa stará, 

aby nebol rušený poriadok a priebeh skú
šky. Ak je to v záujme udržania poriadku 
a vážnosti skúšky, môže predseda vylúčiť 
rušiteľa z miestnosti, alebo i z celej bu
dovy.

§ 24.
(’) Každý kandidát koná ústnu skúšku 

osobitne. Skúška trvá najmenej jednu a pol 
hodiny, najviac dve hodiny.

(2) Skúšobná doba má byť všestranne 
využitá, aby sa mohlo posúdiť, či kandidát 
obstojí v skúšaných predmetoch.

§ 25.
P) Predseda skúšobnej komisie určí po

radie, v ktorom sa skúšajú jednotlivé pred
mety. Podľa okolností určí predseda i čas 
potrebný na otázky z jednotlivých predme
tov a stará sa, aby sa vyskúšaly rozličné 
odbory toho ktorého predmetu.

(2) Keď príslušný komisár skončil skú
šanie z určitého predmetu, majú ostatní 
komisári právo dať kandidátovi ešte naj
viac dve otázky z tohto predmetu; predse
da môže dať kandidátovi i viac otázok, a ťo 
i počas skúšania iným komisárom.

§ 26.
Otázky pri skúške treba kandidátovi dá

vať tak, aby sa mohla posúdiť jeho zbeh
losť v právnych predpisoch a jeho spôsobi
losť používať prakticky právne predpisy á 
dané prípady správne ponímať a riešiť. Na 

znalosť každého skúšobného predmetu tre
ba klásť rovnakú váhu.

§ 27.
(*)  Ústnu skúšku zakľúči predseda; po 

jej zaklúčení odoberie sa skúšobná komi
sia na-poradu, aby rozhodla o celkovom 
výsledku skúšky.

(2) Na porade, sa zúčastní predseda skú
šobnej komisie a skúšobní komisári. Okrem 
toho je prítomný tajomník Komisie, ktorý 
zapisuje výsledky hlasovania.

§ 28.
P) Poradu o skúške otvorí predseda a 

vyzve každého skúšobného komisára, aby 
predniesol svoj posudok o celej skúške, 
najmä však so zreteľom na svoj skúšobný 
predmet, poťažne na písomnú úlohu.

(2) Po porade vyzve predseda skúšob
ných komisárov, aby hlasovali o výsledku 
skúšky. O každom predmete skúšky sa hla
suje osobitne; prvý hlasuje skúšobný komi
sár dotyčného predmetu, ostatní podľa 
svojho veku (mladší pred staršími); pred
seda hlasuje posledný. Komisia rozhoduje 
väčšinou hlasov.

P) Predseda skúšobnej komisie za úča
sti celej skúšobnej komisie vyhlási ihneď 
výsledok skúšky v miestnosti, v ktorej sa 
skúška konala.

§ 29.
(2) Komisia, posudzujúc výsledok skú

šky podľa jednotlivých predmetov, môže;
a) uznať skúšku za vykonanú s úspe

chom, ak kandidát obstál pri skúške zo 
všetkých predmetov skúšky,

b) uznať skúšku za neúspešnú, ak kan
didát pri skúške neobstál ani z jedného, 
alebo len z jedného predmetu skúšky,

c) uznať skúšku za vykonanú s úspe
chom z dvoch alebo z troch predmetov skú
šky a z ostatných predmetov odkázať kan
didáta na opravnú skúšku.

(2) Ak kandidát vykonal skúšku na prvv 
ráz s úspechom a prejavil vo všetkých 
predmetoch skúšky výtečné vedomosti, mô
že sa komisia usniesť, že uznáva skúšku vy
konanú s úspechom výtečným; v tomto prí
pade sa vyžaduje, aby usnesenie skúšobnej 
komisie bolo jednohlasné.

§ 30.
(') Ak Komisia uznala skúšku kandidá

ta za úspešnú, vystaví mu o složení skúšky 
vysvedčenie, ktoré predseda hneď odovzdá 
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kandidátovi. Formu a znenie vysvedčenia 
určuje príloha „A" tohto nariadenia.

p) Vysvedčenie podpíše predseda a 
všetci skúšobní komisári.

P) Okrem záznamu, učineného advo
kátskou komorou o vykonaní advokátskej 
prísahy, nemajú sa na vysvedčení učiniť 
žiadne úradné záznamy.

P) V prípadoch uvedených v § 29 ods. 
1 pism. b) a c) nevydá sa kandidátovi žiad
ne vysvedčenie.

§ 31.
I1) Ak skúšobná komisia uznala skúšku 

za neúspešnú alebo za úspešnú len z nie- 
ktoiých predmetov, určí Komisia reprobač- 
nú lehotu. Komisia rozhoduje väčšinou hla
sov.

(’) Usnesenie Komisie (ods. 1) oznámi 
predseda kandidátovi a upozorní ho, že opa
kovanej skúške, prípadne opravnej skúške 
z predmetov, z ktorých neobstál, môže sa 
podrobiť po uplynutí určenej reprobačnej 
lehoty.

§ 32.
P) Opravná skúška je písomná a ústna.
p) Ústna skúška koná sa pred úplnou 

skúšobnou komisiou sostavenou podľa § 22.
(a) Ak kandidát nevykoná opravnú skú

šku s úspechom, uzná skúšobná komisia je
ho celú skúšku za neúspešnú. Ak komisia 
uznala opravnú skúšku za vykonanú s ús
pechom, vydá kandidátovi vysvedčenie 
(§ 30).

(■*)  Ináč o skladaní opravnej skúšky pla
tia obdobne ustanovenia o skladaní celej 
skúšky s tým, že čas trvania ústnej skú
šky možno pomerne skrátiť podľa počtu 
opakovaných predmetov skúšky.

§ 33.
P) Ak skúška kandidáta bola uznaná 

za neúspešnú [§ 29 ods. 1 pism. b), § 32 
ods. 3], môže sa prihlásiť k opakovaniu ce
lej skúšky po vykonaní ďalšej právnej 
praxe.

p) O opakovanej skúške platia ustano
venia ako o prvej skúške.

§ 34.
f1) Po skončení skúšky vrátia sa dokla

dy uvedené v § 6 ods. 1 pism. a), b) a c) 
kandidátovi, prostredníctvom úradov, ktoré 
ich predložily. Ostatné spisy o skúške pred 
ich založením sa predložia na nazretie mi
nistrovi pravosúdia.

P) Minister pravosúdia môže z moci 
svojho dozorného práva vyžiadať si na na
zretie aj spisy, týkajúce sa predošlých skú
šok.

§ 35.
(') Každý kandidát zaplatí okrem po

trebných kolkov skúšobnú taxu 500 Ks.
P) Za opravnú skúšku z dvoch predme

tov sa zaplatí skúšobná taxa 400 Ks, za 
opravnú skúšku z jedného predmetu sa za
platí taxa 300 Ks.

§ 36.
P) Skúšobnú taxu treba zaplatiť na účet 

Komisie a potvrdenie o tom treba pripojiť 
k žiadosti o pripustenie ku skúške. Pred 
zaplatením skúšobnej taxy nemožno o žia
dosti rozhodnúť.

p) Ak kandidát nezaplatí skúšobnú 
taxu ani na vyzvanie, má sa mu žiadosť 
vrátiť.

§ 37.
P) Pri odstúpení od skúšky (opravnej 

skúšky) skúšobná taxa prepadá.
p) Pri zpätvzatí žiadosti o pripustenie 

ku skúške (§ 12 ods. 1) vráti sa kandidátovi 
zaplatená taxa po srážka 50 Ks na úhradu 
spravovacích a manipulačných trov.

P) Ak bola kandidátovi na jeho žiadosť 
povolená zmena termínu (§ 12 ods. 2, § 
17), zaplatená skúšobná taxa neprepadá, 
avšak kandidát musi doplatiť na úhradu 
spravovacích a manipulačných trov 50 Ks 
Najneskoršie pred započatím skúšky. V 
opačnom prípade kandidát sa zo skúšky 
vylúči a zaplatená taxa prepadá.

§ 38.
t1) Polovica skúšobnej taxy rozdelí sa 

v rovnakých sumách medzi predsedu skú
šobnej komisie a skúšobných komisárov, 
ktorí sa zúčastnili ústnej skúšky. Rovnako 
sa rozdelí skúšobná taxa, ak kandidát od
stúpil od skúšky po započal! ústnej skúšky. 
Poukázanie týchto súm prevedie predseda 
Komisie.

p) Druhá polovica taxy, prepadnutá 
taxa, taxa podľa § 47 ods. 3 a sumy podľa 
§ 37 ods. 2 a 3 slúžia na úhradu manipu
lačných a správnych výdavkov, cestovných 
výdavkov skúšobných komisárov podľa § 
39 ods. 2 a odmien podľa § 39 ods. 1; zvy
šok pripadne štátu (justičnej správe). Po
ukazy, potrebné podľa predchádzajúcej 
vety prevedie predseda Komisie po pred-
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chádzajúcom súhlase Ministerstva pravo
súdia.

§ 39.
f) Minister pravosúdia určí ku koncu 

každého roku odmenu pre predsedu Komi
sie, pre tajomníka Komisie, kancelárske si
ly a zriadencov.

(-) Skúšobným komisárom z radu advo
kátov, bývajúcim mimo sídla skúšobnej ko
misie, ktorí sa dostavili na predvolanie k 
ústnej skúške, prislúcha okrem podielu zo 
skúšobných táx náhrada cestovných vý
davkov (trov) podľa predpisov platných pre 
sudcov ustanovených v V. stupnici funkč
ného služného. Ostatným skúšobným komi-' 
sárom okrem advokátov prislúcha náhrada 
cestovných výdavkov podľa predpisov plat
ných pre služobné cesty štátnych zamest
nancov.

(3) Skúšobní komisári, uvedení v ods. 
2, predkladajú riadne cestovné účty u pred
sedu Komisie, ktorý po upravení účtu Mi
nisterstvom pravosúdia prevedie poukaz.

§ 40.
(’) Predseda Komisie sa stará o riadny 

chod práce Komisie, sprostredkuje jej styk 
s úradmi a vykonáva dozor nad jej činno- 
sfou.

(2) Ak je predseda neprítomný alebo 
hatený, zastupuje ho prvý námestník; ak 
by i tento bol hatený, zastupuje predsedu 
Komisie druhý námestník (§ 2 ods. 1).

§ 41.
(*)  Miestnosti pre Komisiu poskytne 

Najvyšší súd.
(2) Pre obstarávanie kancelárskych prác 

určí predseda Komisie zamestnancov zo 
súdnej kancelárie Najvyššieho súdu.

§ 42.
(’) Tajomník Komisie vykonáva práce 

sverené mu predsedom Komisie.
(2) Tajomníka Komisie vymenuje mini

ster pravosúdia z konceptných síl sekreta
riátu Najvyššieho súdu na návrh predsedu 
Komisie. Ak je tajomník vo vykonávaní 
svojej funkcie hatený, určí predseda Ko
misie od prípadu k prípadu jeho zástupcu 
z iných členov sekretariátu Najvyššieho 
súdu.

§ 43.
Úradná pečiatka Komisie je okrúhla, 

uprostred so štátnym znakom a s týmto 

textom: ‚‚Komisia pre jednotnú sudcovskú 
a advokátsku skúšku v Bratislave".

§ 44.
(') Vybavovaním veci alebo obstaráva

ním prác Komisie môže predseda poverif 
i jednotlivých členov Komisie alebo svojich 
námestníkov, ktorí sú povinní poukaz pred
sedu splniť.

(2) Ak by poverenie uvedené v ods. 1 
bolo stálejšie, alebo sa častejšie opakovalo, 
môže minister pravosúdia na návrh pred
sedu Komisie priznať povereným osobám 
koncom roka primeranú odmenu.

§ 45.
f1) Veci, ktoré má vybaviť senát (§ 8), 

vybavujú sa v neverejnom zasadnutí. Vy
bavenie vypracuje zpravodajca i vtedy, ak 
sa rozhodnutie senátu odchyľuje od jeho 
názoru.

(2) Spisy, ktoré je potrebné doplniť ale
bo vyžiadať k nim vysvetlenie, môže vyba
viť predseda Komisie mimo zasadnutia se
nátu.

(3) Koncepty a vyhotovenia ’ rozhodnutí 
učinených mimo zasadnutia senátu podpi
suje predseda Komisie; koncepty a vyho
tovenia rozhodnutí učinených v senáte 
podpisuje predseda senátu.

§ 46.
O povinnosti kolkovať spisy, predkla

dané Komisii, platia platné predpisy.

§ 47.
(*)  Ako náhradu za stratené alebo zni

čené vysvedčenie o skúške vystaví predse
da Komisie za súhlasu Ministerstva pravo
súdia na žiadosť osvedčenie o vykonaní 
jednotnej sudcovskej a advokátskej skúšky. 
Znenie osvedčenia určuje príloha „B" 
tohto nariadenia.

(2) Pred vystavením osvedčenia treba 
nepochybne ustáliť totožnosť žiadateľa a 
spravdepodobniť, že sa vysvedčenie strati
lo alebo zničilo.

P) Za vystavenie osvedčenia treba za
platiť okrem potrebných kolkov taxu v su
me 100 Ks.

§ 48.
(*)  Záznam o složení advokátskej prí

sahy (§ 30 ods. 3) nahradí na osvedčení 
advokátska komora, ktorá ho učinila na
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pôvodnom vysvedčení; v prípade pochyb
nosti sa má prísaha opakovať.

(3) V prípade najdenia sa vysvedčenia 
je majiteľ osvedčenia povinný toto hned 
predložiť predsedovi Komisie na zničenie, 
o čom tento urobí záznam do spisov o 
skúške.

§ 49.
Všetky predpisy odporujúce tomuto na

riadeniu sa zrušujú, najmä nariadenie č. 
67.300/1913 I. M.

' § 50.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pra
vosúdia.

Dr. Tuka v. r.
Sivák v. r.

za ministra Dr. Fritza
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Príloha A. k vládnemu nariadeniu č. 21611942 SI. z. (§ 30 ods. 1).

Komisia pre jednotnú sudcovskú a advokátsku skúšku v Bratislave.

Čís. ___________

Vysvedčenie o jednotnej sudcovskej a advokátskej skúške.

Komisia pre jednotnú sudcovskú a advokátsku skúšku v Bratislave, zriadená 

podľa zákona č. 186 1942 SI. z., dosvedčuje, že 

pán __________________________________  

narodený dňa_______________________ v __________________________________

podrobil sa jednotnej sudcovskej a advokátskej skúške a vykonal ju 

s úspechom __

V Bratislave dňa____________________________

Predseda:

Skúšobní komisári:

Okrúhla 
pečiatka 

skúšobnej 
komisie.
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Príloha B. k vládnemu nariadeniu č. 21611942 SI. z. (§ 42 od.t, 1).

Komisia pre jednotnú sudcovskú a advokátsku skúšku v Bratislave.

Čís. _____________

Osvedčenie.

Podpísaný predseda Komisie pre jednotnú sudcovskú a advokátsku skúšku 
v Bratislave za súhlasu Ministerstva pravosúdia na základe úradných spisov o skúš
kach a podľa § 47 vládneho nariadenia č. 216/1942 SI. z. osvedčuje, že

pán______________________________ 
narodený dňa___________ -_________ v______________________________
vykonal s úspechom jednotnú sudcovskú a advokátsku skúšku dňa 
pred skúšobnou komisiou, pozostávajúcou z pána __________________________  
ako predsedu a z pánov________________________________________ i____

ako skúšobných komisárov, o čom mu bolo svojho času vydané riadne vysvedčenie. 
Na dôkaz toho za náhradu strateného (zničeného) vysvedčenia slúži toto 

osvedčenie.

V Bratislave dňa'_____________________ ___

Predseda komisie:

Okrúhla 
pečiaka 

skúšobnej 
komisie.
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217.
Zákon 

zo dňa 15. októbra 1942
o započitateľnosti drahotných prídavkov 
niektorým súkromným zamestnancom do 

penzijného základu.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ 1.
Draholné prídavky, ktoré budú po 1. 

októbri 1942 priznané za brannej pohoto
vosti štátu (vyhláška č. 115/1941 SI. z.) za
mestnancom penzijné poisteným podľa na
riadenia s mocou zákona č. 266/1940 SI. z., 
započítavajú sa do penzijného základu, 
určeného podľa § 5 öds. 1 uvedeného na
riadenia, len častou, presahujúcou 25°/o 
základného platu.

§ 2.
Tent'o zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
' Dr. Sokol v. r.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. r.
aj za minútra Dr. Fritza Dr, Karvaš V. r.

218.
Vládne nariadenie zo dňa 4. novembra 1942

o výkonoch, za ktoré je Štátny zdravotne- 
sociálny ústav oprávnený požadovať 

poplatky.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 6 
ods. 1 zákona č. 101/1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
Štátny zdravotne-sociálny ústav (v ďal

šom texte „Ústav") je oprávnený požado
vať poplatky za tieto výkony:

A. chemické, biologické, alebo che- 
micko-biologické preskúmanie liečiv, lie
kov alebo liečivých špecialít, vykonané:

1. na žiadosť súkromnej osoby alebo 
sociálne-poistovacieho ústavu,

2. pred úradným povolením výroby, 
predaja alebo výroby a predaja liečivej 
špeciality,

3. cieľom úradnej kontroly alebo v 
rámci trestného pokračovania z dôvodu:

a) či liečivá špecialita alebo lieky zod
povedajú presne predpisom úradnej phar- 
makopey,

b) či bol zachovaný pri vyhotovení a 
vypravení liečiv a liekov príslušný pred
pis lekára,

c) či liečivá špecialita zodpovie pres
ne podmienkam povolenia, daného na jej 
výrobu;

B. mikrobiologické preskúmanie ná
kazlivého materiálu (rôznych výmeškov, 
čiastok tkané, krvi a pod.), ak sa stal vý
kon podstatne v súkromnom záujme.

C. výkony spadajúce do pôsobnosti od
delenia pre sociálnu hygienu Ústavu, ak 
sa stal výkon podstatne .v súkromnom 
záujme.

D. Odborné nálezy, zhotovené pomo
cou prístrojov výskumných vedeckých, 
bailneologických a klimatologických sta
níc Ústavu, ak sa stal výkon podstatne v 
záujme súkromnom, nakoľko nejde 0 oso
by chudobné.

E. Odborné preskúmanie potravín, po
žívatín, ich náhrad kozmetických výrob
kov, predmetov dennej potreby a pod. a 
pridanie znaleckej mienky o nich cieľom 
úradnej kontroly, alebo k účelom trestné
ho pokračovania, alebo ak sa stal výkon 
podstatne v záujme súkromnom (cieľom 
povolenia k výrobe, predaju a pod.)

F. Výkony spadajúce do pôsobnosti 
oddelenia pre zdravotnú sociálnu starost
livosť Ústavu, ak sa stal výkon podstatne 
v záujme súkromnom. ,

G. Vedecké dobrozdania a výskumy 
každého druhu, ak sa stal výkon podstatne 
v záujme súkromnom.

§ 2.
(*)  Ústav nie je oprávnený požadovať 

poplatky za výkony uvedené v § 1, ak sa 
tieto staly na výzvu alebo nariadenie nie
ktorého odboru štátnej správy, ktorému 
prináleží starostlivosť o verejné zdravie, 
alebo na dožiadanie verejnoprávnej kor
porácie vo verejnom zdravotnom záujme.
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(a) V spornom prípade, či ide o zdra
votný záujem verejný alebo súkromný, 
rozhodne Ministerstvo vnútra.

(’) V prípadoch osobitného zreteľa 
hodných môže Ministerstvo vnútra oslo
bodiť od platenia poplatku za výkony, 
uvedené v § 1, hoci sa staly podstatne v 
záujme súkromnom.

§ 3.
Toto nariadenie nadobudne účinnost 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami.

Dr, Tuka v. r.
Mach v. r. Dr. Pružinský v. r.

Tlač Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany 2. 12.
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219.
Zákon zo dňa 5. novembra 1942

o splnomocnení ministra financií na plne
nie medzištátnych záväzkov z platobného 

styku slovensko-nemeckého.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ 1.
Minister financií sa splnomocňuje, aby 

na plnenie medzištátnych záväzkov z pla
tobného styku slovensko-nemeckého od
kupoval ríšske marky od Slovenskej ná
rodnej banky až do výšky 700,000.000.— 
Ks.

§ 2.

(') Minister financií sa splnomocňuje, 
aby prostriedky, potrebné podľa § 1, na
koľko ich nebude vedieť uhradiť mimo
riadnymi štátnymi príjmami, opatril úve
rovou operáciou.

(a) Ak minister financií vydá na ciele 
uvedené v ods. 1 pokladničné poukážky, 
možno ich použiť na úhradu nárokov tu
zemských príjemcov úhrad z Nemeckej 
ríše podľa opatrenia Slovenskej národnej 
banky.

§ 3.

Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Mederly v. r.

Dr. Tuka v. r.
Dr. Pružinský v. r.

220.
Vládne nariadenie 

zo dňa 2. septembra 1942
o vojenských vyznamenaniach a pamät

ných odznakoch.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 

ods. 1 a § 2 zákona č. 30 1940 SI. z. so sú
hlasom prezidenta republiky nariaďuje:

§ I-
(*)  V Slovenskej republike sú tieto vy

znamenania: Vojenný víťazný kríž, vyzna
menanie „Za hrdinstvo" a Záslužný kríž 
obrany štátu.

. (a) Pamätnými odznakmi sú: Pamätná 
medaila a symbolické náhradky: Pamät
ný kríž, Kríž svetovej vojny a Kríž od
boja.

(3) Podrobné ustanovenia určujú stano
vý, ktoré sú prílohou tohto nariadenia.

§ 2.
(*)  Vyznamenania, Pamätnú medailu a 

symbolické náhradky (§ 1) stráca ten, kto 
bol vojenským alebo občianskym súdom 
odsúdený pre taký trestný čin, ktorý má 
v zápätí stratu domácich a cudzozem
ských radov, vyznamenaní, čestných odzna
kov civilných ako aj vojenských.

(’) Odznaky vyznamenaní, Pamätnej 
medaily a symbolické náhradky právo
platne odsúdeného majú sa vrátiť Mini
sterstvu národnej obrany.

§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ná
rodnej obrany.

Hlava prvá.
Vojenný víťazný kríž.

Článok I.
Vojenný víťazný kríž je založený podľa 

§ 1 ods. 1 zákona č. 30/1940 SI. z. vládou

Cena Ks 4.80,



880 Slovenský zákonník č. 220,

Slovenskej republiky so súhlasom prezi
denta Republiky na vyznamenávanie osôb, 
ktoré sa vyznamenaly vynikajúcim vede
ním jednotiek v poli a tiež na vyzname
nanie príslušníkov cudzích štátov, ktorí sa 
vynikajúcim spôsobom zaslúžili o Sloven
skú republiku.

Článok II.
(') Vojenný víťazný kríž udeľuje prezi

dent Republiky na návrh ministra národ
nej obrany.

(:) O udelení vyznamenania vystaví sa 
listina.

Článok III.
(*)  Vojenný víťazný kríž má Veľkokríž a 

štyri tredy.
(:) V poradí je najvyšší Veľkokríž, 

ostatné sú postupne nižšie.
ľ) Odznakmi Veľkokríža sú: zlatý kríž, 

reťaz a hviezda.
(4) Odznakmi prvej triedy sú: zlatý kríž, 

stuha a hviezda.
(°) Odznakmi druhej triedy sú: zlatý 

kríž a stuha.
(’) Odznakom tretej triedy je: striebor

ný kríž.
(7) Odznakmi štvrtej triedy sú: bronzo

vý kríž bez podkladnej vrstvy a stuha.

Článok IV.
Kríž,

(‘) Kríž (čl. III.) je zo striebra o výške 
52 mm, šírke 36 mm; má záves pre pripo
jenie na stuhu. Pozostáva z patriarchálne
ho dvojkríža, ktorý je vyplnený priesvit
ným smaltom, pod ktorým je plastická 
kresba z lipových listov. Ôválový podklad 
kríža tvoria papršleky; v prostrednom poli 
na oválovom podklade sú tri a tri lipové 
lístky. U štvrtej triedy patriarchálny dvoj
kríž nemá oválúvitý podklad.

(3) Kríž pre Veľkokríž vojenného kríža, 
prvej a druhej triedy je pozlátený, patriar
chálny dvojkríž je vyplnený červeným prie
svitným smaltom a na hornom rameni má 
záves, ktorým sa upevňuje na reťaz, poťaž
ne na stuhu. Záves má tvar Orla o výške 
30 mm a šírke 33 mm, s rozpätými krídla
mi, hľadí vľavo a na prsiach má štátny 
znak Slovenskej republiky v pôvodných 
farbách. Orol drží v pazúroch tri Sväto- 
plukové prúty, na ktorých je naletované 
závesné očko pre zavesenie kríža. U Veľ- 
kokríža má orol na krídlach dve očká pre 
upevnenie na reťaz.

(’) Kríž pre tretiu triedu je strieborný, 
pričom patriarchálny dvojkríž je vyplnený 
belasým prisvitným smaltom. Na rube má 
sponku, ktorou sa pripevňuje na prsiach 
vľavo dolu.

(4) Kríž pre štvrtú triedu je z bronzu. 
Je vyplnený hnedým priesvitným smaltom, 
v ktorom sú lipové lístky. Na hornom 
konci svislého ramena má závesné očko, 
ktorým sa upevňuje na stuhu. Kríž má na 
rube na hornom ramene vrytý nápis „Slo
venská republika", na spodnom ramene 
— „1939".

Článok V.
Reťaz,

Reťaz (čl. III.) je pozlátená, dvojradá, 
pozostávajúca zó zmenšenín kríža. Výška 
zmenšeniny kríža je 15 mm, šírka 9 mm. 
Zmenšeniny kríža sú pospájané dvojitými 
očkami a ozdobené v prostriedku osmi- 
ramenou plastickou hviezdou. Na pravom 
hornom konci reťaze sú dva háčky, ktoré 
zapadajú do očiek na ľavom hornom konci 
reťaze. Reťaz sa nosí okolo krku.

Článok VI.
Stuha,

(*)  Stuha (čl. III.) pre prvú a druhú 
triedu je z koralovočerveného moiré hod
vábu. V prostriedku má dva žlté pruhy, 
široké 2 mm. Nosí sa okolo krku. Je širo
ká 2.5 cm a dlhá 50 cm. Na prevlečke je 
dvojitá s pružnou vložkou, na ktorú sa 
upevňuje záves kríža.

(2) Stuha u štvrtej triedy je široká 3.5 
cm a dlhá 5 cm. Jej spodná časť je klíno- 
vite zakončená a má háčik, na ktorý sa 
upevňuje kríž. Po stranách má 7 mm širo
ký ornamentálny pás; na hornej strane na 
zadnej častí je sponka, ktorou sa upevňuje 
na prsia vľavo hore. Na stuhe je kovová 
zmenšenina orla so štátnym znakom.

Článok VIL
Hviezda.

Hviezda (č1. III.) pre Veľkokríž a prvú 
triedu je zo striebra a je osemramenná. 
Štyri ramená sú dlhšie, majú priemer 
84 mm, štyri kratšie ramená majú priemer 
72 mm. Hviezda pozostáva z vrstvy pla
stických lúčov, ktoré sú v strede hviezdy 
ozdobené plastickými bodkami. Do každé
ho ramena hviezdy smeruje deväť lúčov, 
z ktorých prostredný je najdlhší a tvorí 
hrot ramena hviezdy. Ostatné lúče od
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stredu napravo a naľavo sú postupne men
šie, takže ich konce v ideálnej čiare spo
jené tvoria obrysy celého ramena hviezdy. 
V prostriedku hviezdy je zmenšenina kríža 
o rozmeroch 24 mm výšky a 17 nun šírky. 
Na matnom rube hviezdy je sponka, kto
rou sa hviezda pripne na prsia vľavo dolu.

Článok VIII.
Velkokríž vojenného víťazného kríža 

udeľuje sa len význačným vojenským oso
bám.

Hlava druhá.
Vyznamenanie „Za hrdinstvo". 

Článok I.
Vyznamenanie ‚‚Za hrdinstvo“ je zalo

žené podľa § 1 ods. 1 zákona č. 30/1940 
SI. z. vládou Slovenskej republiky so sú
hlasom prezidenta Republiky na uctenie 
hrdinských činov v boji proti nepriateľovi 
o zabezpečenie samostatnosti Slovenskej 
republiky.

Článok II.
(') Vyznamenanie „Za hrdinstvo“ ude

ľuje prezident Republiky na návrh mini
stra národnej obrany príslušníkom sloven
skej armády a príslušníkom spriatelených 
armád.

p) O vyznamenaní vystaví sa listina.

Článok III.
(‘) Vyznamenanie „Za hrdinstvo" má 

tri stupne.
p) Odznakom prvého stupňa je pozlá

tená medaila a stuha. Odznakom druhého 
stupňa je postriebrená medaila a stuha. 
Odznakom tretieho stupňa je bronzová 
medaila a stuha.

(3) Tretí stupeň tohto vyznamenania, 
udelený za zásluhy, má namiesto miniatúr- 
ky s dvojkrížom štítok s nápisom „Za zá
sluhy“.

P) Vyznamenanie „Za zásluhy“ (ods. 3) 
sa prestane udeľovať dňom 1. decembra 
1942.

Článok IV.
(*)  Medaila je z bronzu, okrúhla o prie

mere 36 mm. Na jej líci je plasticky zobra
zený orol, bojujúci s hadom. Na rube sú 
dve olivové vetvičky sviazané stuhou; 
medzi nimi je štátny znak, nad ktorým je 
na okraji medaily očko pre záves. Štátny 
znak, ako aj okraj rubu medaily sú obrú

bené 1 mm širokým plastickým okrajom. 
Záves tvoria tri Svätoplukove prúty, z kto
rých prostredný prečnieva na obidvoch 
stranách. Prúty sú sviazané stuhou.

p) Stuha je z moiré hodvábu, dlhá 
50 mm, široká 35 mm. Na stuhe je pripev
nený patriarchálny dvojitý biely kríž na 
červenom poli a modrý prúžok v zlato- 
kruži.

(3) Stuha pre prvý stupeň je farby čer
venej, v prostriedku s bielym pruhom 
8 mm, v ktorom je 2 mm široký belasý 
pruh; pre druhý stupeň je farby belasej, 
v prostriedku s 8 mm biely pruhom, v kto
rom je červený 2 mm široký pruh; pre 
tretí stupeň je stuha farby žltej, v pro
striedku s 8 mm bielym pruhom, v ktorom 
je zelený 2 mm široký pruh.

Hlava tretia.
Spoločné ustanovenia k Vojennému 
víťaznému krížu a vyznamenaniu 

„Za hrdinstvo".
Čl. I.

(*)  Vojenný víťazný kríž a vyznamena
nie „Za hrdinstvo" udeľujú sa v jednotli
vých triedach a stupňoch tak, že dosiah
nutie vyššej triedy — vyššieho stupňa — 
je podmienené dosiahnutím nižšej triedy 
— nižšieho stupňa.

p) Ak sa udelí výnimočne za vynika
júce činy a zásluhy hned vyššia trieda, 
poťažne vyšší stupeň, nižšiu triedu, poťaž
ne nižší stupeň vyznamenania dostane vy
znamenaný samočinne.

P) Ustanovenia ods. 1. a 2. sa nevzťa
hujú na Velkokríž vojenného víťazného 
kríža.

Hlava štvrtá.
Záslužný kríž obrany štátu.

Článok I.
Záslužný kríž 'obrany štátu je zalo

žený podľa § 1 ods. 1 zákona č. 30/1940 
SI. z. vládou Slovenskej republiky so sú
hlasom prezidenta Republiky na vyzname- 
návanie občianskych osôb, ktoré svojou 
obetavosťou a vynikajúcou pomocou sa za
slúžily o obrannú bezpečnosť štátu a vý
datne pomáhaly armáde pri plnení jej úloh.

Článok II.
P) Záslužný kríž obrany štátu udeľuje 

prezident Republiky na návrh ministra ná
rodnej obrany.

p) Záslužný kríž obrany štátu sa pre
stane udeľovať dňom 1. decembra 1942.
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Článok III.
Záslužný kríž obrany štátu má len jed

nu triedu; jeho odznakmi sú križ a stuha.

Článok IV.
f) Kríž je rovnoramenný; ramená sú 

zakončené srdcovite. Rozpätie ramien je 
52 mm. Kríž je bielo smaltovaný. Pozláte
ná obruba smaltu v srdcovitom zahnutí ra
mien prechádza v lipovú vetvičku s troma 
lístkami. V prostriedku kríža je pozlátený 
štvorec, zo stredu vybiehajúcich popršle- 
kov, jeho uhly smerujú do ramien kríža; 
na štvorci je pozlátený patriarchálny dvoj
kríž, ktorého výška je 16 mm a rozpätie 11 
mm. Dvojkríž, lipové lístky a papršleky sú 
ligotavé. Na hornom ramene je očko pre 
záves na stuhu.

p) Stuha je z moiré hodvábu červenej 
farby, dlhá 60 mm, široká 35 mm; v pro
striedku má 3 mm široký belasý pruh le
movaný po okrajoch 1 mm širokými biely
mi prúžkami. Stuha sa pripevňuje na prsia 
vľavo hore.

Hlava piata.
Pamätná medaila. 

Článok I.
Pamätná medaila je pamätným od

znakom pre vojenské a občianske osoby 
a členov Hlinkovej gardy, ktoré sa pri 
branných opatreniach zaslúžily o vydoby
tie a o zabezpečenie samostatnosti Sloven
ského štátu.

Článok II.
Pamätná medaila má tvar štítu na obi

dvoch stranách mierne oblého. V podstate 
je to rovnoramenný trojuholník, ktorého 
ostrý uhol smeruje dolu. Bočné hrany sú 
mierne oblé a horná s trana má v prostried
ku výbežok. Výška medaily je 45 mm, šír
ka — 36 mm. Na líci v stredu je plastický 
široký meč, ktorého rukoväť prečnieva na 
vrchnej strane nad štít a na nej je pripev
nené očko na zavesenie stuhy. Na oboch 
stranách meča sú vavrínové a lipové vet
vičky. Celá ozdoba je ovinutá stuhou 
s plastickým nápisom „1939". Líce a rub 
medaily je obrúbený tenkým plastickým 
okrajom. Pamätná medaila sa pripevňuje 
na stuhu očkom. Stuha je moiré hodvábu 
farby belasej dlhá 50 mm, široká 35 mm; 
v prostriedku má 4 mm široký biely pruh 
a na okrajoch červené a biele pruhy.

Článok TU.
Pamätná medaila (čl. II.) má tieto 

druhy:
a) Pamätná medaila s nápisom na rube: 

„Za obranu Slovenska v marci 1939",
b) Pamätná medai'lia s nápisom na rube: 

„Javorina—Orava",
c) Pamätná medaila s bronzovým štít

kom na stuhe s nápisom: „III. 1939",
dj Pamätná medaila s bronzovým štít

kom na stuhe s nápisom: „IX. 1939“ a
e) Pamätná medaila na stuhe s bronzo

vým štítkom s nápisom: „Javorina".

Hlava šiesta.
Symbolické náhradky.

Článok I.
(') Za všetky vojesnké vyznamenania, 

medaily a iné čestné a pamätné odznaky, 
ktoré dostal príslušník slovenskej armády 
pred vojnou v r. 1914—1918, môže nosit 
len symbolický náhradok s názvom Pamät
ný kríž.

(-) Za všetky vojenské vyznamenania, 
medaily a iné čestné a pamätné odznaky, 
ktoré dostal príslušník slovenskej armády 
vo vojne v r. 1914—1918, môže nosiť len 
symbolický náhradok s názvom Kríž sve
tovej vojny.

(•) Za všetky vojenské vyznamenania, 
medaily a iné čestné a pamätné odznaky, 
ktoré dostal alebo mal dostať príslušník 
slovenskej armády v rokoch 1918—1921 
môže nosiť len symbolický náhradok s ná
zvom Kríž odboja.

(4) Náhradky uvedené v ods. 1 až 3 pri
delí Ministerstvo národnej obrany podľa 
počtu a významu obdržaných vyznamena
ní v jednotlivých stupňoch.

(6) Nosenie symbolických náhrad'kov 
uvedených v ods. 1 sa vzťahuje len na vo
jenskú rovnošatu.

Článok II.
Na vyznamenania udelené Nemeckom 

sa ustanovenia čl. I. nevzťahujú.

Článok III.
(*)  Pamätný kríž má tri stupne.
(2) Odznakmi prvého stupňa sú: kríž a 

stuha s troma žitými pásikmi.
(3) Odznakmi druhého stupňa sú: kríž a 

stuha s dvoma žltými pásikmi.
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(4) Odznakmi tretieho stupňa sú: kríž a stuha s jedným žltým pásikom.

Článok IV.
Pamätný kríž je z bronzu, celý pozlá

tený; skladá sa zo štyroch kruhovitých 
plôch v tvare kríža vzájomne sa pretína
júcich. Plocha kruhov je 'ozdobená plasti
ckými lúčami, na ktorých je jednoduchý 
kríž trojuholníkovej plastiky. Rozpätie ra
mien je 39 mm. Na obvode kruhov v šírke 
plochy ramien kríža je šesť guľočiek. Na 
hornom ramene kríža je očko pre záves, 
ktorým sa upevňuje na stuhu.

Článok V.
Stuha je z moiré hodvábu farby hnedej, 

dlhá 50 mm, široká 35 nun.

Článok VI.
Kríž svetovej vojny má šesť stupňov. 

Pozostáva z kríža a stuhy.

Článok VII.
Kríž (čl. VI.) je z bronzu. Rozpätie ra

mien je 45 mm. Okrajová šírka ramien je 
19 mm; ramená sa koníčky sbiehajú do 
stredu. Pod krížom medzi ramenami pre
čnievajú konce skrížených mečov, ruko- 
väťmi dolu. Kríž je čierne smaltovaný s okrajom. Na hornom a dolnom ramene je 
dVojitý strieborný kríž, vysoký 9 mm a 
široký 6 mm. V lavom ramene je striebor
ný nápis „1914“, v pravom — „1918". Na 
hornom ramene kríža je očko pre záves, 
ktorým sa upevňuje na stuhu.

Článok VIII.
Stuha je z moiré hodvábu larby bielej, 

50 mm dlhá, 35 mm široká. Na stuhe sú 
dva skrížené meče z bronzu, na ktorých je 
zmenšený kónický kríž.

Článok IX.
(') Odznakmi prvého stupňa sú kríž a 

stuha. Okraje kríža a meče sú pozlátené. 
Stuha má tri 5 mm široké pruhy farby čier
nej, na ktorej sú pozlátené skrížené meče 
a kónický kríž.

(:) Druhý stupeň má kríž ako u prvého 
stupňa; stuha však má len dva pruhy 5 mm 
široké, farby čiernej, na ktorej sú pozlá
tené skrížené meče a kónický kríž.

(°) Tretí stupeň má kríž ako prvý stu
peň; stuha má jeden pruh 5 mm široký far

by čiernej, na ktorej sú pozlátené skrížené 
meče a kónický kríž.

(*)  Odznakmi štvrtého stupňa sú kri! 
(čl. VI.) so strieborným okrajom a striebor
nými mečmi a sluha. Stuha má tri 2 mm 
široké pruhy farby čiernej; na stuhe sú 
dva zmenšené meče s malým kónickým 
krížikom čierne smaltovaným s postrieb
reným okrajom.

(“) Odznakmi piateho stupňa sú kríž (čL 
VI.) so strieborným okrajom a strieborný
mi mečmi a stuha. Stuha má dva 2 mm ši
roké pruhy farby čiernej; na stuhe sú dva 
zmenšené meče s malým kónickým kríži
kom, čierne smaltovaným s postriebreným 
okrajom.

(°) Odznakmi šiesteho stupňa sú kríž 
(čl‘. VI.) so strieborným okrajom a striebor
nými mečmi a sluha. Stuha má jeden 2 mm 
široký pruh farby čiernej; na stuhe sú dva 
zmenšené meče s malým kónickým kríži
kom čierne smaltovaným s postriebreným 
okrajom.

Článok X.
Kríž odboja má štyri stupne a skladá sa 

z 'kríža a stuhy.
Článok XI.

Kríž je z bronzu, čierne smaltovaný o 
rozpätí ramien 45 mm, ktoré sa koníčky 
sbiehajú do stredu. Okrajová šírka ramien 
je 18 mm a je pozlátená. Kríž je na venci 
z lipových listov, na ktorých medzi rame
nami kríža je štátny znak. Lipový veniec a 
štátny znak sú ligolavo pozlátené. Na hor
nom rameni je očko pre záves, ktorým sa 
upevňuje na sluhu.

Článok XII.
Stuha je z moiré hodvábu, farby fialo

vej, dlhá 50 mm, široká 35 mm.

Článok XIII.
(’) Kríž u všetkých stupňov je rovnaký; 

stupne sa'líšia od seba len stuhou.
(3) Druhý stupeň má tri pozdĺžne 4 mm 

široké zelené pruhy.
(’) Druhý stupeň má dva pozdĺžne 4 mm 

široké zelené pruhy.
(*)  Tretí stupeň má jeden pozdĺžny 

4 mm široký zelený pruh.
(ä) Štvrtý stupeň je bez pozdĺžneho ze

leného pruhu.

Článok XIV.
Symbolické náhradky platia len pre 

aktívnych príslušníkov slovenskej armády.
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Hlava siedma.
Spoločné ustanovenia.

Článok I.
Veci Vôjenného víťazného kríža, vyzna

menania „Za hrdinstvo", Záslužného kríža 
obrany štátu, Pamätnej medaily a symbo
lických náhradkov spravuje Ministerstvo 
národnej obrany.

Článok II.
Odznaky Vojenné!™ víťazného kríža a 

Záslužného kríža obrany štátu, ako aj vy
znamenania „Za hrdinstvo" a Pamätnej 
medaily pripadnú po smrti majiteľa jeho 
zákonitým dedičom; ak ich niet, majú 
sa vrátiť Ministerstvu národnej obrany.

Dr. Tuka v. r. 
Čatloš v. r.

221.
Vyhláška ministra zahraničných vecí 

zo dňa 14. novembra 1942
o slovensko-maďarské} smluve o úprave vydávania a právnej pomoci v trestných 

veciach.
Splnomocnení zástupcovia Slovenskej republiky a Maďarského kráľovstva 

podpísali dňa 5. marca 1942 v Budapešti smluvu o úprave vydávania a právnej po
moci v trestných veciach.

Vláda schválila túto smluvu dňa 7. mája 1942 a prezident republiky podpísal 
dňa 21. júla 1942 ratifikačnú pôvodinu. Ratifikačné pôvodiny sa vymenily dňa 13. 
novembra 1942 v Bratislave. Podľa článku 36 smluvy nadobudne táto účinnosť 28. 
decembra 1942.

Smluva sa uverejňuje v slovenskom a maďarskom pôvodnom znení.
Dr. Tuka v. r.

Smluva 
medzi 

SLOVENSKOU REPUBLIKOU 
a 

MAĎARSKÝM KRÁĽOVSTVOM 
o úprave vydávania a právnej pomoci 

v trestných veciach.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
a 

MAĎARSKÉ KRÁĽOVSTVO, 
vedené túžbou obapolne upraviť styky 

vydávania a právnej pomoci v trestných 
veciach, sa dohodly uzavrieť smluvu a pre 
tento účel vymenovali za svojich splno
mocnencov:

PREZIDENT SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY:

pána Dr. Jána Spišiaka, mimoriadneho 
vyslanca a splnomocneného ministra, 

pána Dr. Júliusa Panického, minister
ského radcu Ministerstva pravosúdia

Szerzôdés
a MAGYAR KIRÁLYSÁG 

és
a SZLOVÁK KÖZTARSASAG 

között
a kiadatás és a biiníígyi jogsegély szabá- 

lyozása tárgyában.

A MAGYAR KIRÁLYSÁG 
és a

SZLOVÁK KÖZTARSASAG
attól az óhajtól vezéreltetve, hogy a 

kíadatási- és bünügyi jogsegély-forgalmat 
kölcsönösen szabályozzák, szerzôdés meg- 
kôlését határozták el és ebbôl a célból 
meghatalmazottaikká kinevezték:

Ö FÔMÉLTÓSAGA A MAGYAR 
KIRÁLYSÁG KORMANYZÓJA:

dr. Marlin Ervin urat, magyar királyi 
kiiliigyminisztériumi miniszteri osztály- 
fönököt
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és
dr. Lttpkovics György urat, királyi kú- 

riai birót;

A SZLOVÁK KÖZTARSASAG ELNÖKE:

dr. Spišiak Ján urat, rendkivíili kôvelet 
és meghalalmazolt minisztert,

dr. Ponický Július urat, igazságíigymí- 
nisztériumi miniszteri tanácsost

és
dr. Holák Ján urat, kiilíigyminisztériumi 

kôvetségi tanácsost.
A meghatalmazottak meghatalmazásai- 

kat egymással kozol ték és azokat rendben 
találták.

A kôvetkezô rendelkezésekben álla- 
podtak meg:

ELSÖ FEJEZET.
A jogsegély teqedelme.

1. cikk.
A Szerzôdô Felek kôtelezik magukat 

arra, hogy a kôvetkezô rendelkezések ér- 
telmében:

1. vaiamely illetékes hatóság megkere- 
sésére akár birói, akár kôzigazgalási ha
tóság elôtt folyamalban levô bíiníigyekben 
illetékes hatóságaik útján egymásnak kôl- 
csônôsen jogsegélyt nyujtanak akként, 
hogy

a) személyeket biinvádi iildôzés vagy 
biintetésvégrehajtás végett kiadnak és át- 
szállitanak,

b) tárgyakat kiszolgáltatnak,
c) egyéb jogsegélyt nyujtanak, ameny- 

nyiben azsajál hatóságaik részére is telje- 
sithetô volna;

2. kozlík egymás állampolgárainak jog- 
erôs elitéltetését.

MASODIK FEJEZET. .
Kiadatás és átszállitás.

2: cikk.
A kiadatási kätelezettség elhatárolása 

személyi vonatkozásban.
(‘) A Szerzôdô Felek kôtelezik magu

kat arra, hogy a kôvetkezô rendelkezések- 
nek megíelelôen azokat a személyeket, 
akiket a megkeresô Fél hatóságai vaia
mely biintetendô oselekmény mialt iildôz- 
nek vagy elitéltek és akik a megkeresett 
Fél teríiletén tartózkodnak, biinvádi iildô- 
zés vagy biintetésvégrehajtás végett egy
másnak ki fogják adni.

a
pána Dr. Jána Holáka, legačného radcu 

Ministerstva zahraničných vecí;

JEHO VÝSOSŤ REGENT
MAĎARSKÉHO KRÁĽOVSTVÁ:

pána Dr. Ervína Morlina, ministerského 
odborového prednostu Maďarského krá
ľovského ministerstva zahraničných vecí

a
pána Dr. Györgya Lupkovicsa, kráľov

ského kuriálneho sudcu.

Splnomocnenci si ■ preukázali svoje 
splnomocnenia a tieto našli' v poriadku.

Dohodli sa na týchto ustanoveniach:

ČASŤ PRVÁ.

Rozsah právnej pomoci.
Článok 1.

Smluvné strany sa zaväzujú, že v smy
sle týchto ustanovení:

1. v trestných veciach, ktoré sú v behu 
či pred súdmi, či pred administratívnou 
vrchnosťou na žiadosť niektorej príslušnej 
vrchnosti si vzájomne poskytnú právnu 
pomoc svojimi príslušnými vrchnosťami 
tak, že

a) vydajú a prevezú osoby pre trestné 
stíhanie alebo výkon trestu,

b) vydajú predmety,
c) poskytnú inú právnu pomoc, nakoľko 

by sa tá mohla poskytnúť aj vlastným 
vrchnostiam;

2. oznámia právoplatné odsúdenie štát
nych občanov druhej Strany.

ČAST DRUHA.

Vydávanie a prevezenie.
Článok 2.

Osobné obmedzenie vydávacieho záväzku.
C) Smluvné Strany sa zaväzujú, že pri

merane nasledovným ustanoveniam si vy
dajú pre trestné stíhanie alebo výkon tre
stu tie osoby, ktoré stíhajú alebo odsúdily 
vrchnosti dožiadajúcej Strany pre nejaký 
trestný čín a ktoré na území dožiadanej 
Strany sa zdržujú.
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(=) Tento záväzok sa nevzťahuje na 
vlastných štátnych občanov dožiadanej 
Strany.

Článok 3.

Vecné obmedzenie vydávacieho záväzku.

(') Smluvné Strany sa zaväzujú, že vy
danie povolia pre činy, trestné podľa prá
va oboch Strán, ktoré sa má použiť na jed
notlivé prípady,

(!) Ak vydanie žiadajú pre trestné stí
hanie, tieba to povoliť, ak čin podľa práva 
oboch Strán sa trestať má trestom na slo
bode, dlhším šesť mesiacov, alebo niekto
rým druhom trestu, ťažšim od trestu na 
slobode. Vydanie je na mieste pre prípra
vu alebo pokus nejakého činu, spadajúce
ho pod vydanie, ďalej pre každý druh úča
stenstva, predpokladajúc, že príprava, po
kus alebo účastenstvo sú trestné podľa 
práva oboch Strán. Toto platí aj na ukrý- 
vačstvo a nadržovanie viny, súvislé s či
nom, ktorý spadá pod vydanie.

(’) Ak vydanie žiadajú pre výkon tre
stu, treba vydanie povoliť, ak jestvujú pred
poklady odsekov 1 a 2 a trest právoplatne 
uložený, v prípade súhrnného trestu však 
tento posledný sa určil aspoň dvoma me
siacmi trestu na slobode.

(4) Záväzok vydania podľa odsekov 
1—3 tohto článku jestvuje aj vtedy, ak čin 
spáchali za vykonávania alebo pri vyko
návaní niektorého úradu.

Článok 4.
Politické činy.

(*)  Smluvné Strany nie sú zaviazané na 
vydanie, ak čin je politickej povahy, alebo 
s niektorým politickým činom tak súvisí, 
že mal ten pripraviť, zaistiť, kryť alebo lo
mu zabrániť.

(') Politické činy sú tie trestné činy, 
ktoré bezprostredne smerujú proti vnútor
nej alebo vonkajšej bezpečnosti štátu, na
jmä proti jeho ústavnoprávnym základom, 
územnej celistvosti, cti alebo proti dobré
mu pomeru, ktorý má s cudzinou.

(°) Ale vydávací záväzok jestvuje vo 
všetkých tých prípadoch, v ktorých čin za-

(:) Ez a kôtelezettség nem terjed ki a 
megkeresett Fél saját áíliampolgáraira.

3. cikk.
A kiadatási kôtelezettség elhatárolása 

tárgyi vonatkozásban.
(’) A Szerzôdô Felek kôtelezik magu- 

kat arra, hogy a kiadatást olyan cselek- 
mények miatt engeďélyezik, amelyek mind- 
két Félnek az egyes esetekre alkalmazan- 
dó joga szerint biintetendôk.

(:) Ha a kiadatást biinvádi íildôzés vé- 
gett kérik, azt- engedélyezni kell, ha a 
cselekmény mindkét Fél joga szerint hat 
hónapnál hosszabb szabadságvesztésbiin- 
tetéssel vagy valamely, a szabadságvesz- 
tésbíintetésnél sulyosabb bíintetési nem- 
mel büntetendö. Kiadatásnak van helye a 
kiadatás alá esô valamely cselekményre 
való elôkésziilet vagy kisérlet, továbbá a 
részesség minden faja miatt, feltéve, hogy 
az elôkésziilet, a kisérlet vagy részesség 
mindkét Fél joga szerint büntetendö. 
Ugyanez áll1 a kiadatás alá esô cselek- 
ménnyel kapcsolatos orgazdaságra és biin- 
pártolásra is.

. (a) Ha a kiadatást buntetésvégrehajtás- 
végett kérik, a kiadatást engedélyezni kell,. 
ha az f1) és p) bekezdés feltételei fenn- 
forognak és a jogerösen kiszabott bün- 
tetés, ôsszbuntelés esetében pedig ez 
utóbbi legalább két hónapi szabadságvesz- 
tésbúntetésben állapittatott meg.

(‘J A kiadatási kôtelezettség ennek a 
cikknek (’)—("J bekezdése szerint akkor 
is fennáll, ha a cselekményt valamely hi- 
vatal gyakorlása kôzben vagy gyakorlásá- 
nál kôvették el.

4. cikk.
•Politikai cselekmények.

(‘j A Szerzôdô Felek .a kiadatásra nin- 
csenek kôtelezve, ha a cselekmény poli
tikai természetú, vagy valamely politikai 
cselekménnyel olyan ôsszefúggésben van, 
hogy azt elôkésziteni, biztositani, fedezni 
vagy elháritani ‚akarta.

(:) Politikai cselekmények azok a bün- 
cselekmények, amelyek közvetlenül az ál- 
lamnak belsô vagy külsö biztonsága, kíilo- 
nôsen alkolmányjogi alapjai, területi ép- 
sége, becsülete vagy a kúlfôlddel fenn
álló jó viszonya eilen irányulnak.

P) A kiadatási kôtelezettség azonban 
fennáll mindazokban az esetekben, ame-
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.'kladá úmyselný zločin, smerujúci proti ži
votu hlavy štátu alebo členov jeho rodiny 

.alebo členov vlády, vyjmúc, ak čin spáchali 
-v otvorenom boji. Toto platí aj na prípra
vu, pokus takéhoto činu, aj na každý s nim 
súvislý druh účastenstva a jeho nadržova
nie viny.

Článok 5.
Výnimky z vydávacieho záväzku.

Záväzok vydávací nejestvuje:
1. ak čin uskutočňuje obídenie brannej 

;povinnosti alebo sa trestá výlučne podľa 
vojenských trestných zákonov;

2. ak čín podľa práva niektorej Smluv- 
nej Strany zakladá priestupok;

3. ak čin má sa trestať výlučne podľa 
pravidiel tlačového práva;

4. ak čin má sa trestať výlučne podľa 
•pravidiel daňových, poplatkových, colných 
alebo iných finančných;

5. ak čin má sa trestať výlučne podľa 
• pravidiel o obehu platidiel ;

6. ak čin má sa trestať výlučne podľa 
/pravidiel o zákaze dovozu, vývozu alebo 
■prevozu, vyjmúc, ak ide o trestný dovoz, 
vývoz alebo prevoz omamných prostried- 

’kov.

. Článok 6.

Ďalšie výnimky z vydávacieho záväzku.

Záväzok vydávací nejestvuje ani vtedy:

1. ak súdna právomoc nad činom patrí 
• dožiadanej Strane a závažný trestnopráv- 
ny záujem vyžaduje, aby súdnu právomoc 
vykonala dožiadaná Strana;

2. ak trestný čin spáchali na území do
žiadanej Strany;

3. ak trestný čín spáchali  na území tre
tieho štátu a tento čin podľa práva dožia- 

• danej Strany nemožno trestne stíhať;

1

4. ak vrchnosti dožiadanej Strany vy- 
■ niesly pre čín proti obvinenému trestný 
rozsudok alebo iné súdne rozhodnutie, 
ktoré skončí pokračovanie;

5. ak by pre čin trestné stíhanie alebo 
výkon trestu neboly podľa práva niekto- 

lyekben a oselekmény az államfônek vagy 
családja tagjainak avagy a kormány tag- 
jainak élete eilen irányuló szándékos biin- 
tettet képez, kivéve, ha a cselekményt 
nyilt harcban kovették el. Ugyanez áll az 
ilyen cselekmény elókészitésére, kisérle- 
tére, az azzal kapcsolatcs bármilyen ler- 
mészetii részességre és annak elômozditá- 
sára is.

5, cikk.
Kivételek a kiadatási kätelezettség alól.

Kiadatási kôtelezetlség nem áll fenn: 
1. ha a cselekmény a hadkôtelezettség 

kijátszását valósitja meg vagy kizárólag a 
katonai bíintetô tôrvények szerint biinte
tendô;

2. ha a cselekmény valameľyik Szer
zôdô Fél joga szerint kihágást képez;

3. ha a cselekmény kizárólag a sajtó- 
jogi szabályok szerint biintetendô;

4. ha a cselekmény kizárólag adó-, ille- 
ték-, vám- vagy más pénziigyi szabályok 
szerint biintetendô;

5. ha a oselekmény kizárólag a fizetési 
eszkôzôk forgalmára vonatkozó szabályok 
szerint biintetendô;

6. ha a cselekmény kizárólag a behoza- 
tali, kiviteli vagy átviteli tilalmakra vo
natkozó szabályok szerint biintetendô, ki
véve, ha kábitószerek biintetendô behoza- 
taláról, kivitelérôl vagy átvitelérôl van szó;

6. cikk.
További kivételek a kiadatási kätelezettség 

alól.
Kiadatási kôtelezetlség akkor sem áll 

fenn:
1. ha a cselekmény tekintetében a meg

keresett Feiet a birói joghatóság megilleti 
és nyomós büntetöjogi érdek fiizôdik ah- 
hoz, hogy a birói joghatáságot a megkere
sett Fél gyakorolja;

2. ha a cselekményt a megkeresett Fél 
teríiletén kovették el;

3, ha a cselekményt egy harmadik ál
lam teríiletén kovették el és a megkere
sett Fél joga szerint ez a cselekmény biin
vádi utoň nem iildôzhetô;

4. ha a cselekmény miatt a terhelt eilen 
a megkeresett Fél hatóságai biintetô ité- 
letet vagy az eljárási befejezô egyéb birói 
határozatot hoztak;

5. ha a cselekmény miatt a biinvádi iil
dôzés vagy biintetésvégrehajtás valamelyik
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rej Strany prípustné, napr, prelo, že nasta
lo premlčanie, vydali amnestiálne rozhod
nutie, nedali potrebné zmocnenie, alebo ne
predložili alebo odvolali predpísaný návrh, 
respektíve žiadosf.

Článok 7.
Odklad vydania.

Ak niektorá vrchnosť dožiadanej Stra
ny zaviedla proti obvinenému trestné po
kračovanie alebo ho odsúdila pre iný čin, 
ako ktorý zavdal príčinu k vydaniu, alebo 
ak obvinený je zatknutý z iného dôvodu, 
možno vydanie odložiť do tých čias, kým 
pokračovanie skončili, rozsudok vykonali, 
trest definitívne odpustili, alebo zatknutie 
zrušili.

Článok 8.
Predbežné vydávanie.

Smluvné Strany sa zaväzujú, že v prí
padoch, ustálených v článku 7, si predbež
ne vydajú na prejednanie trestného pokra
čovania toho obvineného, ktorého vydať 
sú zaviazané v smysle tejto Smluvy, na
koľko by odklad, spomenutý v predošlom 
článku, mohol podľa práva dožiadanej 
Strany zapríčiniť premlčanie, alebo by v 
trestnom pokračovaní mohla nastať iná zá
važná ujma a predbežné vydanie sa nepro
tiví záujmom prisluhovania spravodlivosti 
dožiadanej Strany. Dožiadajúca Strana sa 
zaväzuje, že po vykonaní trestného pokra
čovania dá obvineného bezodkladne zpäť- 
previezť.

Článok 9.
Viac dožiadaní o vydanie.

Ak viac vlád žiadalo o vydanie, dožia
daná Strana môže voľne rozhodovať, kto
rému dožiadaniu vyhovie.

Článok 10.
Predbežná vydávacia väzba.

f1) Smluvné Strany sa zaväzujú, že ob
vineného, vydanie ktorého žiadať mienia, 
zatknú už pred dôjdením dožiadania — ak 
len nie je zrejmé, že jeho vydanie je neprí
pustné —, ked to žiádajú s udaním osob
ných údajov obvineného a podľa možnosti 
jeho štátneho občianstva, taktiež skutko-

Szerzôdô Fél joga szerint nem lenne meg- 
engedve, mert például elévíilés követke- 
zett be, kegyelmi elhatározást bocsátottak 
ki, a sziikséges felhatalmazást nem adták 
meg, vagy aiz elôirt indítványt, ilietve ké- 
relmet nem terjesztették elô vagy azt 
visszavonták.

7. cikk.
A kiadatás elhalasztása.

Ha a terhelt eilen a megkeresett Fél 
valamelyik hatósága más biincselekmény 
miatt, mint amely a kiadatásra okot adott, 
biinváďi eljárást inditott, vagy ôt elitélte, 
vagy ha a terhelt más okbóľ letartóztatás- 
ban van, a kiadatás elhalasztható mind- 
addig, amig az eljárást befejezték, az ité- 
letet végrehajtották, a bíintetést végľege- 
sen elengedték, vagy a letartóztatást meg- 
sziíntették.

8. cikk.
Ideiglenes kiadatás.

A Szerzôdô Felek kôteľezik magukat 
arra, hogy a 7. cikkben megállapitott ese- 
tekben azt a terheltet, akinek kiadatására 
ennek a Szerzôdésnek értelmében kôte
lezve vannalk, a bíinvádi eljárás lefalyta- 
tása végett egymásnak ideiglenesen kiad- - 
ják, amennyiben az elôzó cikkben. emlitett 
halasztás a megkeresett Fél joga szerint 
eléviilést vonná maga után, vagy a biin- 
vádi eljárásban más sulyos hátránnyal jár- 
na és az ideiglenes kiadatás a megkere- 
sett Fél igazságszolgáltatásának érdekeivel 
nem ellenkezik. A megkeresô Fél kôtelezi 
magát arra, hogy a terheltet a biinvádi el
járás lefolytatása után halad'éktaľanul 
visszaszállittatja.

9. cikk.
Täbb kiadatási megkeresés.

Ha löbb kormány kérte a kiadatás1!, a 
megkeresett Fél szabadon dônthet, melyik 
kiadatási megkeresésnek ad helyt.

10. cikk.
Eläzetes kiadatási letarióztaiás.

(*)  A Szerzôdô Felek kôtelezik magukat 
arra, hogy azt a terheltet, akinek kiadatá- 
sát kérni szándékoznak, már a megkeresés 
beérkezte elôtt Letartóztatásba helyezík, — 
hacsak nem nyilvánvaló, hogy kiadatásá- 
nak nincsen helye —, ha azt a terhelt sze- 
mélyi adatainak és lehetóleg állampolgár-
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vej podstaty trestného činu jemu za vinu 
kladeného, najmä času a miesta spáchania 
činu, ktorý slúži za základ vydania, alebo 
ak kurentovanie obvineného s týmito údaj
mi uverejnili za účelom vydania v kuren- 
tujúcom liste druhej Strany. 0 rozhodnutí, 
ktoré sa vzťahuje na dožiadanie a o čase 
začiatku predbežnej vydávacej väzby tre
ba bezodkladne upovedomiť vrchnosť, kto
rá to žiadala.

(') Dožiadania o predbežné zatknutie 
i zprávy, vzťahujúce sa na ich vybavenie a 
na čas začiatku predbežnej vydávacej väz
by, môžu si vrchnosti postúpiť priamo, aj 
telegraficky.

(s) Ak dožiadanie o predbežné zatknu
tie sa neodvoláva na zatykač, stopovaci 
list, alebo vykonateľný trestný rozsudok, 
môže sa obvinený na slobodu prepustiť, ak 
dožiadanej vrchnosti od dožiadajúcej Stra
ny do itýždňa od zatknutia nedôjde zpráva 
o tom, že vydali zatykač alebo vyniesli 
rozsudok trestného súdu.

(*)  Obvineného v každom prípade mož
no prepustiť na slobodu, ak príslušnej 
vrchnosti dožiadanej Strany nepredložia 
dožiadanie o vydanie s dokladmi touto 
Smluvou predpísanými za mesiac, počítaný 
odo dňa zatknutia.

Článok 11.

Spôsob postúpenia dožiadaní o vydanie.

(‘) Maďarské dožiadania o vydanie môže 
posielať Maďarský minister pravosúdia 
priamo Slovenskému ministerstvu pravo
súdia, nakoľko ide o trestné veci, ktoré sú 
v behu na maďarských vojenských súdoch, 
Maďarský kráľovský minister domobrany 
môže tie posielať priamo Slovenskému mi- 
nisterstvu pravosúdia,

P) Slovenské dožiadania o vydanie mô
že posielať Slovenské ministerstvo pravo
súdia priamo Maďarskému kráľovskému 
ministrovi pravosúdia, nakoľko však ide o 
trestné veci, ktoré sú v behu na sloven
ských vojenských súdoch, môže tie posie
lať Slovenské ministerstvo národnej obra
ny priamo Maďarskému kráľovskému mi
nistrovi pravosúdia. 

ságának, valamint a terhére rólt biincse- 
lekmény tényállásának, különösen a kiada- 
tás alapjául szolgáló cselekmény elköve- 
tési idejének és helyének kozlésével ké- 
rik, vagy ha a terhellre vonatkozó körö- 
zést ezekkel az adatokkal a másik Fél kô- 
rozési lapjában kiadatás végett kôzzétet- 
ték. A megkeresésre vonatkozó dónlésrôl 
és az elôzetes kiadatási letartózlatás kez- 
dô idôponljáról azt a hatóságot, amely azt 
kérte, haladéklalanul értesiteni kell.

P) Az elôzetes letartóztatásba helyezés 
iránti megkereséseket, valamint az azok 
elintézésére és az elôzetes kiadatási letar- 
tóztatás kezdô idôpontjára vonatkozó kóz- 
léseket a hatóságok közvetlenül, távirati 
utoň is továbbithatják egymáshoz.

P) Ha a letartózlatás iránti megkeresés 
nem tartalmaz hivatkozást valamely elfo- 
galóparancsra, nyomozólevélre, vagy vég- 
rehajtható biintetôbirósági itéletre, ugy a 
terhelt szabadlábra helyezhetó, ha egy hét 
eltelik anélkiil, hogy megérkeznék a meg
keresett hatósághoz a megkeresô hatóság 
értesitése arról, . hogy elfogatóparancsot 
bocsátottak ki vagy búntetóbirósági itéle- 
tet hoztak.

ľ) A terhelt mindenesetre szabadlábra 
helyezhetó, ha a kiadatás iránti megkere- 
sést az ebben a Szerzôdésben elôirt ira- 
tokkal a letartózlatás napjától számitolt 
egy hónap alatt a megkeresett Fél illeté
kes hatóságánál nem terjeszlik elô.

11. cikk.
A kiadatási megkeresések továbbitásának 

módja.
P) A kiadatás iránti magyar megkeresé

seket a magyar királyi igazságíigyminiszter 
közvetlenül intézheti a szlovák igazság- 
úgyminisztériumhoz, amennyiben pedig 
olyan bünügyekröl van szó, amelyek ma
gyar katonai biróságok elôtt vannak folya- 
ma'tban, a magyar királyi honvédelmi mi- 
niszter közvetlenül intézheti a szlovák 
igazságúgyminisztériumhoz.

p) A kiadatás iránti szlovák megkere- 
sésekel a szlovák igazságúgyminisztérium 
közvetlenül intézheti1 a magyar királyi 
igazságúgyminiszterhez, amennyiben pedig 
olyan bünügyekröl van szó, amelyek szlo
vák katonai biróságok elôtt vannak folya- 
matban, a szlovák nemzetvédelmi minisz- 
térium közvetlenül intézheti a magyar ki- 

| rályi igazságúgyminiszterhez.
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Článok 12.

Spisy dožiadania o vydanie.

(') S dožiadaním o vydanie sa má pred
ložiť zatykač, stopovací list alebo vykona
teľný rozsudok treísného súdu, vydané 
proti obvinenému niektorou príslušnou 
vrchnosťou dožiadajúcej Strany, ktoré ob
sahujú údaje o osobných pomeroch obvi
neného, najmä jeho štátne občianstvo, prí
padne jeho fotografiu alebo list odtlačku 
pustov, ďalej skutkovú podstatu trestného 
činu jemu za vinu kladeného, najmä čas a 
miesto spáchania činu, taktiež úplný text 
trestnoprávnych ustanovení, ktoré sa majú 
použiť, ak však ide o trestný čin proti ma
jetku, obsahujú aj výšku skutočnej škody, 
respektíve aj tej škody, ktorú obvinený 
chcel spôsobiť.

(*)  Ak zo zaslaných spisov uspokojivo 
nevychádzajú na javo okolnosti, ktoré pre 
posúdenie dožiadania o vydanie, — najmä 
pne ustálenie osobnej totožnosti — sú po
trebné, treba spisy na dožiadanie bezod
kladne doplniť. Dožiadaná Strana v kaž
dom prípade môže určiť primeranú lehotu 
na dodanie doplňujúcich vysvetlivok. Túto 
lehotu možno predĺžiť v odôvodnených 
prípadoch.

(’) Dožiadaná Strana môže zatknutú 
osobu prepustiť na slobodu, ak dožiadajú
ca Strana vysvetlivky, označené v prípade 
predchádzajúceho odseku, nezaslala v le
hote ňou určenej alebo predĺženej.

Článok 13.
Vydávacie zatknutie.

Smluvné Strany sa zaväzujú, že obvi
neného, vydanie ktorého žiadaly, zatknú, 
alebo ho pre jeho vydanie ponechajú vo 
väzbe, ak len nie je zrejmé, že vydanie nie 
je prípustné.

Článok 14.
Vylúčenie skúmania otázky viny.

Smluvné Strany sú usrozumené, že do
žiadaná Strana nebude skúmať, či obvine
ný je skutočne podozrivý z trestného činu 
jemu za vinu kladeného, alebo v tom vinný.

12. cikk.

A kiadatási megkeresés iratai,
(') A kiadatás iránti megkeresésset 

együtt elô kell terjeszteni a megkeresô Fél 
valamelyik illetékes hatósága által a ter
helt teilen kibocsátott elfogatóparancsot, 
nyomozólevelet vagy a végrehajtha‘tó bün- 
tetóbirósági itéletet, amely a terhelt sze- 
mélyi viszonyaira vonatkozó adatokat, kíi- 
lönösen ál'lampolgárságát, esetleg fényké- 
pét vagy ujjnyomatlapját, továbbá terhére 
rótt bíincselekmény tényállását, különösen 
a cselekmény elkôvetésének idejét és he- 
lyét, valamint az alkalmazandó biintetô 
jogszabályok szôvegét tartalmazza, vagyon 
elleni bíincselekmény esetében pedig ma- 
gában foglalja a valóságos kárnak, illetô- 
leg annak a kárnak ôsszegét is, amely kárt 
a terhelt okozni akart.

(2) Amennyiben a közölt iratokból azok 
a kôriilmények, amelyek a kiadatási meg
keresés elbírálásához, — különösen a sze- 
mélyazonosság tekintelében — szuksége- 
sek, kielégitô módon nem tünnek ki , az 
iratokat megkeresésre haladéktalanul ki 
kell egésziteni. A megkeresett Fél minden 
esetben megfelelô határidôt álla-oithat meg 
a kíegészitô felvilágositások kôzlésére. Ezt 
a határidôt índokolt esetekben meg lehet 
hosszabbitani.

1

(3) A megkeresett Fél a letartóztatott 
személyt szabadon bocsáthatja, ha a meg
keresô Fél az elôzô bekezdésben megjelôlt 
felvilágositásokat a meghatározott vagy 
meghosszabbitott határídôn belül meg nem 
küldte.

13. cikk.
Kiadatási letartóztatás.

A Szerzôdô Felek kötelezik magukat 
arra, hogy azt a terheltet, akinek kiadatá- 
sát kérték, letartóztatásba helyezik, vagy 
kiadatása végett fogva tartják, hacsak nem 
nyilvánvaló, hogy kiadatásának nincsen 
helye.

14. cikk.
A biinôsség vizsgálatának kizárása.
A Szerzôdô Felek egyetértenek abban, 

hogy a megkeresett Fél nem fogja vizsgál- 
ni, vajjon a terhelt a terhére rótt büncse- 
lekménnyel valóban gyanusitható, vagy pe
dig abban bünös-e.
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Článok 15.
Zásada špeciality.

(') Vydaná osoba bez súhlasu dožiada
nej Strany nemôže byť podrobená trestné
mu pokračovaniu, nemôže sa potrestať, 
alebo ďalej vydať tretiemu štátu pre neja
ký pred vydaním spáchaný taký trestný 
čin, pre ktorý sa vydanie nepovolilo, ani 
na inom právnom základe, vzniklom pred 
vydaním, sa nesmie obmedziť vo svojej 
■osobnej slobode, vyjmúc, ak vydaná osoba 
neopustí územie dožiadajúcej Strany do 
mesiaca po konečnom skončení trestného 
pokračovania proti nej vykonaného — 
rozumejúc pod tým aj výkon trestu —, ale
bo ak, keď to územie opustila, dobrovoľ
ne sa tam vrátila, alebo ak ju vláda tretie
ho štátu znovu vydá.

(2) Ak žiadali vydanie pre vykonanie 
trestného pokračovania, čin, pre ktorý po
volili vydanie, možno kvalifikovať inakšie 
len vtedy, ak by vydávací záväzok jestvoval 
v smysle ustanovení tejto Smluvy aj pri 
novej kvalifikácii činu.

(•) Smluvné Strany sa zaväzujú, že na 
dožiadanie, dodané spôsobom v článku 11 
určeným, súhlasia s pokračovaním proti 
vydanej osobe, s jej potrestaním alebo s jej 
ďalším vydaním pre nejaký taký trestný 
čin, pre ktorý vydanie nepovolili, ak by 
jestvoval vydávací záväzok pre tento čin 
v smysle ustanovení tejto Smluvy.

Článok 16.
Vydávanie krátkou cestou.

Toho, koho raz už vydali, ak sa hocija
kým spôsobom vyhne výkonu spravodlivo
sti a vstúpi znova na územie dožiadanej 
Smluvnej Strany, nakoľko ešte jestvujú 
podmienky vydania, treba na priame do
žiadanie príslušných vrchností (článok 11) 
zatknúť bez ďalších formalít a bezodklad
ne vydať.

Článok 17.
Prevezenie.

(*)  Smluvné Strany sa zaväzujú, že ob
vineného, ktorého vláda tretieho štátu vy
dala druhej Smluvnej Strane, prevezú svo
jím územím.
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15. cikk.
A specialitás elve.

(') A kiadolt személy a megkeresett Fél 
hozzájárulása nélkiil biinvádi eljárás alá 
nem vonható, meg nem biintethelô, vagy 
egy harmadik állam részére lovább ki nem 
adható valamely, a kiadatás elôtt elkôve- 
tett olyan biincselekmény miatt, amelyért 
a kiadatás engedélyezve nincsen, sem pe
dig egyéb, a kiadatás elôtt keletkezett jog- 
alapon személyes szabadságában nem kor- 
látozható, kivéve, ha a kiadolt személy a 
megkeresô Fél teriiletét az ellene lefolyta- 
tott biinvádi eljárás végleges befejezése 
után — ideértve a biintetésvégrehajtást is 
— egy hónapon belül nem hagyja el, vagy 
ha, nriután azt elhagyta, oda ônként vissza- 
tért, vagy pedig egy harmadik állam kor- 
mánya ôt ujból kiadja.

(’) Ha a kiadatást a biinvádi eljárás le- 
folytatása végett kérték, a cselekményt, 
amely miatt a kiadatást engedélyezték, 
csak akkor lehet másként minósiteni, ha a 
kiadatási kôtelezetlség ennek a Szerzôdés- 
nek rendelkezései értelmében a cselek
mény uj minôsitése mellett is fennállana.

(3) A Szerzôdô Felek kôtelezik magukat 
arra, hogy a 11. cikkben megállapitott mó- 
don továbbitott megkeresésre hozzájárul- 
nak a kiadolt személy elleni eb’áráshoz, 
megbiintetéséhez vagy további kiadatásá- 
hoz valamely. a kiadatás lelôtt elkôvetett 
olyan biincselekmény miatt, amelyért a 
kiadatást nem engedélyezték, ha erre a 
cselekményre nézve a kiadatási kôtelezett- 
ség ennek a Szerzôdésnek rendelkezései 
értelmében fenállana.

16. cikk.
Rövid utoň való kiadatás.

Azt, akit már egyszer kiadtak, ha bár- 
milyen módon kivonja magát az igazság- 
szolgáltatás alól és ismét a megkeresett Fél 
teriiletére lép, az illetékes hatóságok kôz- 
vetlen megkeresésére (11. cikk), amennyi
ben a kiadatás feltételei még fennállanak. 
minden további alakszeríiség nélkiil le kell 
tartóztatni és haladéktalanul ki kell adni.

17. cikk.
Átszállitás.

(') A Szerzôdô Felek kôtelezik magukat 
arra, hogy azt a terheltet, akit egy harma- 
dik állam kormánya a másik Szerzôdô Fél- 
nek kiadolt, saját terülelükön átszállitják.



892 Slovenský zákonník č. 221,

(’) Záväzok prevážací nejestvuje:

oj ak by sa vydanie obvineného v smy
sle ustanovení tejto Smluvy nemalo povo
liť;

b J ak niektorá vrchnosť dožiadanej 
Strany trestnoprávne stíha obvineného, 
alebo ak proti nemu niektorá vrchnosť do
žiadanej Strany nariadila zatknutie z iné
ho dôvodu.

(3) Ustanovenia článkov 11 až 15 treba 
použiť primerane.

Článok 18. '

Vykonanie vydania a prevezenia.
(') Smluvné Strany sa zaväzujú, ze ob

vineného, ktorého vydanie alebo preveze
nie treba vykonať, dopravia na pohraničnú 
stanicu obapolne určenú.

(’) Prevezenie vykonajú vrchnosti do
žiadanej Strany cestou a spôsobom, ktoré 
sa im zdajú najvhodnejšími,

ČASŤ TRETIA.
Vydávanie predmetov.

Článok 19.
Predmety, ktoré sa vydávajú.

Smluvné Strany sa zaväzujú, že prime
rane nasledovným ustanoveniam si vydajú:

1. predmety, ktoré môžu mať za neja
kého trestného pokračovania význam ako 
dôkazné prostriedky;

2. predmety, ktoré v nejakom trestnom 
pokračovaní spadajú pod zabavenie alebo 
zhabanie;

3. predmety, nachádzajúce sa v držbe 
obvineného, ktoré obvinený alebo niektorý 
účastník viny nadobudol mimo územia do
žiadanej Strany tým trestným činom, pre 
ktorý ho stíhajú, alebo tie nadobudol ako 
protihodnotu takýchto predmetov;

4. predmety, ktoré pri niektorom pre
vezení prevzaly spolu s obvineným.

Článok 20.
Podmienky vydania.

Smluvné Strany sa zaväzujú, že sa ne
dotknú práv tretích osôb na vydaných 
predmetoch a na prianie bezodkladne vrá-

(-) Az átszállitás kôtelezettsége nem áll 
fenn:

aj ha a terhelt kiadatását ennek a Szer- 
zôdésnek rendelkezései értelmében neni 
kellene engedélyezni;

b) ha a megkeresett Szerzôdô Fél vala- 
melyik hatósága a terheltet búntetôjogílag 
üldözi, vagy ha ellene a megkeresett Szer
zôdô Fél valamelyik hatósága más okból 
letartóztatást rendelt el.

(3) A 11—15. cikkek rendelkezései mrg- 
felelôen alkalmazandók.

18, cikk.
A kiadatás és átszállitás fogonatositása.

(‘J A Szerzôdô Felek kôtelezik magukat 
arra, hogy azt a terheltet, akinek kiadatá
sát vagy átszállitását foganatositani kell, a 
kôzôsen megállapitott határállomásra fog
ják szállitani.

(’) Az átszállitást a megkeresett Szer
zôdô Fél hatóságai a nekik legalkalmasab- 
nak látszó utoň és módon foganatosítják.

HARMADIK FEJEZET.
Tárgyak kiadása.

19. cikk.
Kiadandó tárgyak.

A Szerzôdô Felek kôtelezik magukat 
arra, hogy a kôvetkezô rendelkezéseknek 
megfelelôen ki fogják szolgáltatni:

1. azokat a tárgyakat, amelyeknek mint 
bizonyitó eszkôzôknek valamely biinvádi 
eljárás folyamán jelentôségiik lehet;

2. azokat a tárgyakat, amelyek valamely 
biinvádi eljárásban lefoglalás- vagy elkob- 
zás alá esnek;

3. a terhelt birtokában levô azokat a 
tárgyakat, amelyeket a terhelt vagy vala
melyik biinrészes a megkeresett Fél teriile
tén kiviil ama büntetendö cselekmény ul- 
ján, amely miatt ül'dözik, vagy ilyen tár
gyak ellenértékeként szerzett meg;

4. azokat a tárgyákat, amelyeket vala
mely átszállitás alkalmával a terhelttel 
együtt vettek át.

20. cikk.
A kiadás felféfelei.

A Szerzôdô Felek kôtelezik magukat 
arra, hogy harmadik személyeknek a ki- 
adott tárgyakra vonatkozó jogait érintetle-
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tia predmety, ak pri ich vydaní úžily pri
meranej výhrady.

Článok 21.
Výnimky z vydávacej povinnosti.

(*)  Nieto záväzku vydávacieho, ak v 
trestnom pokračovaní, pre ktoré by sa ma
lo stať vydanie, by nejestvoval vydávací 
záväzok podľa článkov 3, 4, 5, alebo 6.

(’) Nieto záväzku vydávacieho ani vte
dy, ak 'trestné pokračovanie, pre ktoré sa 
to má splniť, smeruje proti takému štátne
mu občanovi dožiadanej Strany, ktorý sa 
zdržuje mimo územia dožiadajúcej Strany, 
alebo ak dožiadaná Strana splnenie práv
nej pomoci má za také, ktoré by mohlo 
ohroziť jej výsostné práva alebo bezpeč
nosť.

Článok 22.
Odklad vydania.

Ak predmety poitrebuje vrchnosť dožia
danej Strany za nejakého trestného pokra
čovanie, vydanie sa môže odložiť do tých 
čias, kým pokračovanie skončia. Takéto 
vydanie sa môže stať aj za výhrady, že vy
dané predmety, len čo je to možné, sa ma
jú vrátiť.

Článok 23.
Spôsob postúpenia dožiadaní o vydanie.

Predostreté dožiadaní o vydanie sa 
stane spôsobom, uvedeným v článku 11.

článok 24.
Dožiadanie o osobitné vydávanie 

predmetov.
Ak vydanie predmetov má sa stať ne

závislé od vydania alebo prevezenia obvi
neného, treba s dožiadaním o vydanie 
predložiť rozhodnutie o zabavení, ktoré 
vydala príslušná vrchnosť dožiadajúcej 
Strany. V dožiadaní alebo rozhodnutí majú 
sa oznámiť osobné pomery obvineného, 
najmä jeho štátne občianstvo, miesto jeho 
pobytu, známe v čase dožiadania, skutko
vá podstata trestného činu jemu za vinu 
kladeného ako aj čas a miesto spáchania 
činu a stav trestnej veci. 

níil hagyják és kivánatra a tárgyakat hala- 
déktalanul visszaszolgáltatják, ha a kiadás 
alkalmával megfelelô fenntartással éltek.

21. cikk.
Kivételek a kiadási kätelezettség alól.

(‘J Nincsen kôlelezettség a kiadásra, ha 
biinvádi eljárásban, amelynek céljára a ki- 
adásnak tôrténnie kellene, a 3-, 4., 5. vagy 
6. cikk szerint kiadatási kôlelezettség nem 
állana fenn.

(2) A kiadásra akkor sincsen kôtelezett- 
ség, ha a biinvádi eljárás, amelynek céljára 
azt teljesiteni kellene, a megkeresett Fél 
olyan állampolgára eilen irányul, aki a meg- 
keresô Fél teríiletén kiviil tartózkodik, 
vagy ha a megkeresett Fél a jogsegély tel- 
jesitését olyan természetiinek tartja, hogy 
az felségjogait vagy biztonságát veszélyez- 
tethetné.

22. cikk.
A kiadás elhalasztása.

Ha a tárgyakra a megkeresett Fél ha- 
tóságának valamely biinvádi eljárás során 
sziiksége van, a 'kiadás elhalasztható addig, 
amlg az eljárást befejezik. Az ilyen kiadás 
azzal a fenntartással is tôrténhetik, hogy a 
kiadolt tárgyakat, míhelyt lehetséges, visz- 
sza kell szolgáltatni.

23. cikk.
A kiadás iránti megkeresések továbbitásd- 

nak módja.
A kiadás iránti megkeresések elôter- 

jesztése all. cikkben megállapitott módon 
tôrténik.

24. cikk.

Megkeresés tárgyak änálló kiadására.

Ha a tárgyak kiadásának valamely ter
helt 'kiadatásától vagy átszállitásától fíig- 
getlenúl kell tôrténnie, a kiadás iránti meg- 
kereséssel egyiitt egy, a megkeresó Fél il
letékes hatósága által kibocsátotit lefoglaló 
határoza't is .elöterjesztendö. A megkere- 
sésben vagy 'határozatban a terhelt szemé- 
lyi kôriilmé'nyei't, kiilônôsen állampolgár- 
ságát, a megkeresés idôpontjában ismert 
tartózkodási helyét, a terhére rótt bún- 
tetendô oselekmény tényállását, valamint a 
cselekmény elkôvetési idejét és helyét és a 
bünügy állását is kôzôlni kell.
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Článok 25.
Vykonanie vydania.

(*)  Vydanie vykonajú vrchnosti dožiada
nej strany, ktoré podľa zákonov tejto Stra
ny v svojich trestných veciach sú povolané 
splniť podobné úradné úkony, za dodrža
nia formalít, ktoré sú predpísané pre tieto 
úradné úkony, v prípade potreby však aj 
primeranými donucovacími prostriedkami.

(’) Ak vydanie sa má stať spolu s vyda
ním alebo prevezením obvineného, pred
mety sa majú odovzdať podľa možnosti sú
časne s obvineným.

ČASŤ ŠTVRTA.
Iná právna pomoc v trestných veciach.

Článok 26. 
Doručenia.

(*)  Smluvné Strany sa zaväzujú, že spi
sy, vzťahujúce sa na niektoré trestné po
kračovanie, najmä však predvolania doru
čia.

(“) Doručenie sa má dokázať potvrde
ním príjemcu dátum prevzatia označujú
cim, overeným a opatreným úradnou pe
čiatkou kancelárie vrchnosti doručovať 
príslušnej, respektíve jej osvedčením.

(3) Ten svedok, alebo znalec, ktorý sa 
dostaví pred vrchnosti dožiadajúcej Strany 
na predvolanie, doručené mu vrchnosťami 
dožiadanej Strany, bez ohľadu na jeho 
štátne občianstvo nemôže sa stíhať a po
trestať pre páchateľstvo, účastenstvo akej
koľvek povahy, ukrývačstvo alebo nadržo
vanie viny v trestnom čine, ktorý je pred
metom pokračovania, alebo v inom ne
jakom trestnom čine, ktorý bol spáchaný 
pred odcestovaním predvolanej osoby 
s územia dožiadanej Strany, ani však ob
medzovať vo svojej osobnej slobode na 
inom predtým vzniklom právnom základe, 
vyjmúc, ak neopustí územie dožiadajúcej 
Strany do týždňa, počítaného odo dňa, ke
dy bol prepustený a mohol odcestovať.

25. cikk.
A kiadás toganatositása.

(*)  A kiadást a megkeresiett Félnek azok 
a hatóságai, amelyek ennek a Félnek tör- 
vényei szerint saját bíiniigyeikben hasonló 
hivatali cselekmények teljesitésére hivatol- 
tak, az ezekre a hivatali cselekményekre 
elôirt alakiságok betartásával, sziikség 
esetében pedig megfelelô kényszerintézke- 
dések utján is fogana'tositjá'k.

(=) Ha a kiadás valamely terhelt kiada- 
tásával vagy átszál'litásával kapcsolatban 
tôrténik, a tárgyakat lehetôleg a terhelttel 
egyidejíileg kell áiadni.

NEGYEDIK FEJEZET.
Egyéb jogsegély bíiniigyekben.

26. cikk.
Kézbesitések.

(*)  A Szerzôdô Felek kôtelezik magukat, 
hogy valamely biinvádi 'eljárásra vonatko- 
zó iratokat, különösen pedig idézéseket 
kézbesiteni fognak.

(’) A kézbesitést az átvevônek az átvé- 
tel keltét feltuntetô és a kézbesitésre ille
tékes hatóság irodája által hitelesitett s hi- 
vatalos pecséttel ellátott elismervényével, 
illetôlieg az utóbbinak tanusitványával kell 
bizonyitani.

(’) Az a tanú vagy szakértô, aki a meg- 
keresett Fél hatóságai által neki kézbesi- 
tet-t idézésre a megkeresô Fél hatóságai 
elôtt megjelenik, állampolgárságára való te- 
kintet nélkiil az eljárás iárgyá't képezô 
buncselekménýben, vagy más, a megidé- 
zett személynek a megkeresett Fél terüle- 
térôl tôrténlt kiutazását megelôzôen elkô- 
vetett valamely buncselekménýben való 
tettesség, bármilyen természetu részesség, 
orgaizdaság vagy búnpártolás miatt nem Ü1- 
dôzhetô és meg nem buntethetô, sem pedig 
más, azelôtt keletkezett jogalapon szemé- 
lyes szabadságában nem korlátozható, ki- 
véve, ha attól a naplól számitott egy héten 
belül, amelyen elboosátották és kiutazása 
lehetôvé vált, a megkeresô Fél teriiletét 
nem hagyja el.

Článok 27.
Vyšetrovacie úkony.

Smluvné Strany sa zaväzujú, že vypo
čujú obžalovaných, svedkov a znalcov, po
skytnú si informácie, odovzdajú si dočasne 
spisy alebo o ich obsahu vydajú odpisy, vy-

27. cikk.
Vizsgálafi cselekmények.

A Szerzôdô Felek kôtelezik magukat 
arra, hogy vádlottakat, tanukat és szakér- 
tôket kihallgatnak, egymásnak felvilágosi- 
tásokat adnak, iratokat ideiglenesen kol- 
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konajú ohliadky, domové prehliadky a za
bavenie predmetov a splnia iné vyšetro
vacie úkony.

Článok 28.

Dočasné odovzdanie zatknutých osôb.

Predpokladajúc, že odovzdanie sa ne
protiví záujmom prisluhovania spravodli
vosti dožiadanej Strany, Smluvné Strany 
sa zaväzujú, že osoby, ktoré sú v predbež
nom zatknutí — nakolko nejde o väzňov, 
odpykávajúcich svoj trest — si odovzdajú 
len za ich súhlasu a za tým účelom, aby 
ich ako svedkov vypočuli alebo konfron
tovali s inými osobami. Dožiadajúca Strana 
sa zaväzuje, že odovzdané osoby po vyko
naní vyšetrovacieho úkonu dá bezodklad
ne zpät previezť.

Článok 29.

Výnimky zo záväzku splnif právnu pomoc.
(*)  Nejestvuje záväzok splnif právnu 

pomoc podľa článkov 26, 27 a 28:

aj ak trestné pokračovanie, v záujme 
ktorého By sa mala právna pomoc splnif, 
sa vzfahuje na taký čín, pre ktorý nie je 
možné uložiť aspoň tri mesiace trestu na 
slobode, alebo druh trestu od trestu straty 
slobody fažší, vyjmúc, ak čin podľa práva 
oboch Smluvných Strán tvorí neprístoj
nosť, spáchanú na poli dopravy po zemi, 
vode alebo vo vzduchu;

b) ak trestné pokračovanie, v záujme 
ktorého by sa mala právna pomoc splnif, 
sa vzfahuje na taký čin, pre ktorý by ne- 
jestvoval vydávací záväzok podľa článkov 
4, 5, respektíve podľa článku 6, bodu 3- 
alebo 5;

c) ak trestné pokračovanie, v záujme 
ktorého by sa mala právna pomoc splnif, 
sa vzfahuje na taký čín, pre ktorý vrchno
sti dožiadanej Strany vyniesly trestný roz
sudok alebo iné rozhodnutie, ktoré pokra
čovanie skončilo, vyjmúc, ak dožiadaná 
Strana žiadala trestné pokračovanie za
viesť, alebo pristala na vykonanie trestné
ho pokračovania;

d) ak trestné pokračovanie, v záujme 
ktorého by sa mala právna pomoc splniť, 

csönösen átengednek vagy tartalmukból 
másolalokat szolgáltatnak ki, szemléket fo- 
ganatositanak, a házkutatásokat és tárgyak 
lefoglalását foganatosilják és más vizsgálali 
cselekményéket teljesitenek.

28. cikk.
Letartóztatott személyek ideiglenes 

átadása.
Feltéve, hogy a megkeresett Fél jog- 

szolgáltatásának érdekeivel az áladás nem 
ellenkezik, a Szerzôdô Felek kôtelezik ma
gukat arra, hogy a letartóztatásban levô 
személyeket — amennyiben nem biinteté- 
síiket tôltô foglyokról van szó — csak azok 
hozzájárulásával fogják egymásnak átadni 
abból a célból, hogy azokat mint tanukat 
kihallgassák vagy más személyekkel szem- 
besitsék. A megkeresô Fél kötelezi magát, 
hogy az átadott személyeket a vizsgálati 
cselekmény foganatositása után haladék- 
talanul visszaszállitatja.

29. cikk.
Kivételek a jogsegély feljesitésének 

kätelezettsége alól.
j1) A 26,, 27. és 28. cikk szerint; jog- 

segély teljesŕtésére vonatkozó kôlelezett
ség nem áll fenn:

a) ha a biinvádi eljárás, amelynek érde- 
kében a jogsegélyt teljesiteni kellene, olyan 
cselekményre vonatkozik, amelyért nem 
lehet liegalább három hónapi szabadság- 
vesztésbiintetést kiszabni, vagy a szabad- 
ságvesztésnél sulyosabb bíintetési nemet al- 
kalmazni, kivéve, ha a cselekmény mind- 
két Szerzôdô Fél joga szerint a szárazfôldi, 
vizi vagy légi kôzlekedés terén elkôvetett 
szabálytalanságot képez;

b) ha a biinvádi eljárás, amelynek érde— 
kében a jogsegélyt teljesiteni kellene, olyan 
cselekményre vonatkozik, amely miatt ki
adatási kôtelezetlség a 4. vagy 5. cikk, die- ■ 
tôleg a 6. cikk 3. vagy 5. pontja szerint nem 
állana fenn;

c) ha a biinvádi eljárás, amelynek érde— 
kében a jogsegélyt teljesiteni kellene, olyan 
cselekményre vonatkozik, amely miatt a 
megkeresett Fél hatóságai biintetôilélelet 
vagy egyéb, az eljárást befejezô birói hatá- 
rozatot hozlak, kivéve, ha a megkeresett 
Fél a biinvádi eljárás meginditását kérte, 
vagy a biinvádi eljárás lefolytalásához hoz- 
zájárult;

dj ha a biinvádi eljárás, amelynek érde- 
dekében a jogsegélyt teljesiteni kellene, a 
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smeruje proti takému štátnemu občanovi 
dožiadanej Strany, ktorý sa zdržuje mimo 
územia dožiadajúcej Strany, vyjmúc, ak čin 
tvorí neprístojnosť, spáchanú ni poli do
pravy po zemi, vode alebo vo vzduchu a 
ako taký môže sa trestať aj podľa práva 
dožiadanej Strany;

e) ak dožiadaná Strana výkon právnej 
pomoci má za taký, ktorý by mohol ohro
ziť jej výsostné práva alebo bezpečnosť.

(=) Dožiadanie o doručenie predvolania 
možno odmietnuť aj vtedy, ked predvola
nému na prípad jeho nedostavenia dávajú 
do výhľadu donucovacie opatrenia alebo 
iné ujmy.

Článok 30.
Zpráva z evidencie trestov.

(') Smluvné Strany sa zaväzujú, že 
z evidencie trestov si podajú zprávu.

(') Nejestvuje záväzok podať zprávu, 
ak v trestnom pokračovaní, pre ktoré žia
dajú zprávu, by nejestvoval záväzok vydá
vam', respektíve poskytovací právnu po
moc v smysle článku 4, ďalej v smysle 
článku 5, bodov 1, 3, 4, 5 alebo 6, respek
tíve v smysle článku 6, bodov 3, 4 alebo -5, 
napokon v smysle článku 29, bodu d) ale
bo e).

Článok 31.

Podstatný obsah dožiadaní o právnu pomoc.

C) V dožiadaniach o právnu pomoc, 
ustálenú v článkoch 26, 27, 28 a 30, treba 
uviesť osobné pomery obvineného, hlavne 
jeho štátne občianstvo a miesto jeho teraj
šieho pobytu, ďalej aj skutkový stav trest
ného činu jemu za vinu kladeného, najmä 
miesto a čas spáchania činu a stav trestnej 
veci.

(s) V dožiadaniach o doručenie a v do
žiadaniach o inú právnu pomoc treba ozna
čiť názov dožiadanej vrchnosti aj v jej 
úradnej reči; na označenie mien miest tre
ba užívať len úradný názov, smerodajný na 
území dožiadanej Strany.

Článok 32.
Spôsob postúpenia dožiadaní o právna 

pomoc.
(') Predostreté dožiadaní o právnu po

moc, ustálenú v článku 26, odseku 1 a v 

megkeresett Fél olyan állampolgára eilen 
irányul, aki a miegkeresô Fél teriiletén ki- 
vül tartózkodik, kivéve, ha a cselekmény 
a szárazfôldi, vizi vagy légi kôzlekedés te
rén elkövetett szabálytalanságot képez és 
minit ilyen a megkeresett Fél joga szerint 
is büntethetö;

e) ha a megkeresett Fél a jogsegély tel- 
jesitését olyan tiermészetiinek tartja, hogy 
az felségjogait vagy biztonságái veszélyez- 
téthetné.

(5) Az idézés kézbesitése iránti meg
keresést akkor is el lehet utasitani, ha a 
megidézettel szemben meg nem jelenése 
esetére kén.yszeri'ntézkedéseket vagy 
egyéb hátrányokat helyeznek kilátásba.

30. cikk.
Érfesités a biiniigyí nyilvántartásbôl.
(*)  A Szerzôdô Felek kôtelezik magukat 

arra, hogy a biiniigyi nvilvántartásból egy- 
másnak értesitést adnak.

C) Az értesités adására vonatkozó kô
telezettség nem áll fenn. ha abban a bün- 
vádi eljárásban, amelynek céljára az érte
sitést kérik, a kiadatásra, illetôleg a jogse
gély nyujtására irányuló kôtelezettség a 4. 
cikk, továbbá az 5. cikk 1., 3., 4., 5. vagy 6. 
pontja, illetôleg a 6. cikk 3., 4. vagy 5. pont- 
ja, végtil a 29. cikk d) vagy e) pontja értel- 
mében. nem állana fenn.

31. cikk.
A jogsegély iránti megkeresések 

lényeges tartalma.
(’) A 26., 27., 28. és 30. cikkben meg

állapitott jogsegély irán ti megkeresésekben 
a terhelt szemé'lyi kôriilményeit, fôleg 
állampolgárságát és jelenlegi 'tartózkodási 
helyét, továbbá a terhére rótt bäncselek- 
mény tényállását, különösen a cselekmény 
elkôvétési he-iyét és idejét és a bünügy 
állását is elô keil adni.

(•') A kézbesitési kérelmekben és az 
egyéb jogsegély iránti megkeresésekben a 
megkeresett hatóság elnevezését annak hi
vatalos nyelvén fs fel kell tüntetni; a 'hely- 
ségnevek megjelôlésére csak a megkeresett 
Fél teriiletén irányadó hivatalos elnevezésl 
kell használni.

32. cikk.
A jogsegély iránti megkeresések 

továbbilásának mód ja.
(') A 26. cikk (') bekezdésében, a 27. és 

30. cikkben megállapitott jogsegélyre irá-
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článkoch 27 a 30, medzi interesovanými 
justičnými a verejnobezpečnostnými vrch
nosťami sa stane v priamom styku. Ak do
žiadanie o právnu pomoc zaslali vrchnosti, 
nepríslušnej to prevziat, tak táto postúpi 
dožiadanie z úradu príslušnej vrchnosti a 
súčasne upovedomí o tom dožiadajúcu 
vrchnosť. Pre spôsob postúpenia dožiadaní 
o predvolania, spomenuté v článku 26, od
seku 3, a o právnu pomoc, ustálenú v člán
ku 28, smerodajné sú ustanovenia člán
ku 11.

(’) Nakoľko ide o trestné veci, ktoré sú 
v behu na vojenských súdoch, môže sa po
dať slovenské dožiadanie Slovenským mi
nisterstvom národnej obrany priamo Ma
ďarskému kráľovskému ministrovi pravo
súdia (magyar kir. igazságiigyminiszter) a 
maďarské dožiadanie Maďarským kráľov
ským ministrom domobrany priamo Slo
venskému ministerstvu pravosúdia.

Článok 33.
Vykonávanie právnej pomoci.

C) Smluvné Strany dožiadania o práv
nu pomoc, prejednané v článkoch 26, 27, 
28 a 30, vykonajú vrchnosťami dožiadanej 
Strany, ktoré v danom prípade sú povola
né splniť podobné úradné úkony podľa zá
konov tejto Strany vo svojich trestných 
veciach, za dodržania formalít na tieto 
úkony predpísaných a, ak je to potrebné 
a možné, primeranými donucovacími pro
striedkami.

. (2) Dožiadaná vrchnosť zašle dožiadajú
cej vrchnosti spisy, vzťahujúce sa na 
splnenie dožiadania, alebo však oznámi tie 
príčiny, ktoré prekážajú to splnif.

CAST PIATA.

Oznamovanie odsúdení.
Článok 34.

(') Smluvné Strany sa zaväzujú, že si 
oznámia tie trest ukladajúce právoplatné 
rozhodnutia, ktoré vynesú vrchnosti jed
nej Smluvnej Strany proti štátnym obča
nom druhej Smluvnej Strany a ktoré podľa, 
domovských ustanovení rozhodujúcej vrch
nosti majú sa zapísať do evidencie tre.'tov, 
vyjmúc, ak ide o odsúdenie pre politický, 
respektíve pre taký trestný čin, ktorý 
uskutočňuje obídenie brannej povinnosti 
alebo ktorý je trestný výlučne podľa vo- 

nyuló megkeresések elóterjesztése az érde
kelt igazságugyi- és kôzbiztonsági halósá- 
gok között közvetlen érintkezés útján tör- 
ténik. Ha a megkeresést valamely, annak 
álvételére nem illetékes hatósághoz lováb- 
bitották, ugy az a megkeresést hivatalból 
az illetékes hatósághoz továbbilja és erról 
a megkeresô hatóságot egyidejükg črtesiti. 
A 2ó. cikk (3) bekezdésében emlilelt idézé- 
sekre és a 28. cikkben megállapitott jog
segélyre irányuló megkeresések továbbilási 
módjára nézve a 11. cikk rendelkezései 
irányadók.

(’) Amennyiben katonai biróságoknál 
folyamatban levó bíiníigyekrôl van szó, a 
magyar megkereséseket a magyar királyi 
honvédelmi miníszter közvetlenül a szlovák 
igazságúgyminisztériumhoz (Ministerstvo 
pravosúdia), a szlovák megkereséseket pe
dig a szlovák nemzetvédelmi minisztérium 
a magyar királyi igazságúgyminiszterhez 
intézheti.

33. cikk.
A jogsegély foganatositása.

(‘) Szerzôdô Felek a 26., 27., 28. és 30. 
cikkben tárgyalt jogsegély iránti megkere
séseket a megkeresett Fél ama hatóságai 
által, amelyek adott esetben ennek a Fél- 
nek tôrvényei szerint a saját bünügyekben 
hasonló hivatali cselekmények elvégzésére 
hivatottak, az ezekre a hivatali cselekmé- 
nyekre elôirt alakiságok betartásával és ha 
sziikséges és lehetséges, a megíelelô kény- 
szerintézkedések útján fogják foganatosi
tani.

(’) A megkeresett hatóság megküldi a 
megkeresô halóságnak a megkeresés telje- 
sitésére vonatkozó iratokat, vagy pedig 
kôzli azokat az okokat, amelyek annak tel- 
jesitését akadáiyozzák.

ÖTÖDIK FEJEZET.

Elitélések kôzlése.
34. cikk.

(*)  A Szerzôdô Felek kôtelezik magukat 
arra, hogy közölni fogják egymással azokat 
a biintetést kiszabó jogerôs határozatokat, 
amelyeket az egyik Szerzôdô Fél hatósá
gai a másik Szerzôdô Fél állampolgárai 
eilen hoznak és amelyek a halározatot ho- 
zó hatóság hazai szabályai szerint a bün- 
iigyi nyilvánlartásba felveendôk, kivéve, 
ha politikai, illetôleg a hadkôtelezettség 
kijátszását megvalósiló vagy kizárólag a 
katonai búntetôtôrvények szerint bunte-
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jenských trestných zákonov.

(:) Oznámenie sa stane tak, že si zašlú 
jeden exemplár zprávy s údajmi evidencie 
trestov, na osobitné prianie však jedno vy
hotovenie rozhodnutia o uložení 'trestu. 
Výmenu sprostredkujú Slovenské minister
stvo pravosúdia a Maďarský kráľovský 
minister pravosúdia.

ČASŤ SIESTA.
Článok 35.

Trovy právnej pomoci; overenia a preklady.

(*)  Trovy, ktoré sa vyskytly pred vrch
nosťami dožiadanej Smluvnej Strany pri 
dožiadaniach, ktoré sa majú posúdiť v 
smysle ustanovení tejto Smluvy, a pri po
skytnutí právnej pomoci, dožiadajúca Stra
na nenahradí. Taktiež nenahradia Smluv
né Strany ani trovy, ktoré sa vyskytly 
s oznámením odsúdení a navrátením pred
metov.

(“J Trovy, ktoré sa vyskytnú pri príle
žitosti dočasného vydania, prevezenia ale
bo odovzdania podľa článku 28, taktiež 
odmeny a hotové výdavky, prináležajúce 
znalcom, dožiadajúca Strana nahradí.

(’) Dožiadania o vydanie, doručenie a 
inú právnu pomoc, ich spisy, ako aj spisy 
vybavovacie, napokon zprávy, odpoveda
júce článku 34, nevyžadujú ani prekladu, 
ani overenia.

ČASŤ SIEDMA.
Záverečné ustanovenia.

Článok 36.
Ratifikácia, nadobudnutie účinnosti 

a výpoved.
(') Túto Smluvu treba ratifikovať a ra

tifikačné listiny, len čo je to možné, vyme
niť v Bratislave.

("J Táto Smluva nadobudne účinnosť 
štyridsiatypiaty deň, ktorý nasleduje po 
dni výmeny ratifikačných listín a zostane 
v účinnosti do uplynutia šesť mesiacov, : 
počítaných od toho dňa, kedy ju niektorá 
Smluvná Strana vypovie. | 

tendô cselekmény miatt tôrlént efitélésról 
van szó.

(2) A kôzlés akként tôrténik, hogy a 
bünügyi nyilvántartás adatait tartalmazó 
értesités egy példányát, kiilôn kivánatra 
pedig a biintetést kiszabó határozatnak egy 
kiadmányát egymásnak megkiildik. A ki- 
cserélést a magyar királyi igazságíigyini- 
niszter és a szlovák igazságiigyminiszté- 
rium kôzvetiti.

HATODIK FEJEZET.
35. cikk.

A jogsegély kôltségei, hitelesitések és 
torditások.

(>J A megkeresett Szerzôdô Fél ható
ságai elôtt az ennek a Szerzôdésnek ren
delkezései értelmében elbirálandó megke- 
reséseknél és a jogsegély nyujtásánál fel- 
meriilt kôltségeket a megkeresô Fél neni 
tériti meg. Ugyancsak nem téritik meg a 
Szerzôdô Felek az elitélések kôzlésével és 
a tárgyak visszaszolgáltatásával felmeriilt 
kôltségeket sem.

(2) Azokat a kôltségeket, amelyek ide
iglenes kiadatás, átszállitás vagy a 28. cikk 
szerinti átadás alkalmával meríilnek fel, 
úgyszintén a szakértôknek járó dijakat és 
készkiadásokat a megkeresô Fél meg fogja: 
tériteni.

(’) A kiadatás, kézbesités és az egyéb 
jogsegély iránti megkeresések, azok iratai,. 
valamint az elintézési íratok, végiil a 34.. 
cikknek megfelelô kôzlések sem forditásra,, 
sem hitelesitésre nem szorulnak,

HETEDIK FEJEZET.
Zárórendelkezések.

36. cikk.

Megeräsités, hatálybalépés és felmondás.
(*)  Ezt a Szerzôdést meg kell erôsiteni/ 

és a megerôsitô okiratokat, mihelyt lehet- 
séges, Bratislavában kell kicserélni.

(2) Ez a Szerzôdés a megerôsitô okira
tok kicserélésének napját követö negyven- 
ötödik napon lép hatályba és hatályban ma- 
rad attól a naptól számitott hat hónap el- 
teltéig, amikor valamelyik Szerzôdô Fél. 
felmondja.
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Článok 37.

Zánik účinnosti starších dohodnutí.

Všetky dohodnutia, ktoré predmet tej
to Smluvy medzi Slovenskou republikou a 
Maďarským kráľovstvom doteraz upravi- 
ly, strácajú platnosť, ak táto Smluva nado
budne účinnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísali 
a opečatili túto Smluvu.

Zhotovené v dvoch pôvodinách, v reči 
slovenskej a maďarskej, v Budapešti dňa 
5. marca 1942.

37. cikk.
Régebbí megállapodások hatályának 

megszánése.
Azok a megállapodások, amelyek ennek 

a Szerzôdésnek tárgyát a Magyar Király
ság és a Szlovák Koztársaság között idáig 
szabályozták, ennek a Szerzôdésnek hatály- 
balépésével érvényíiket vesztik.

Ennek hiteléiil a meghatalmazottak ezt 
a Szerzôdést aláirták és pecsétjiikkel ellát- 
ták.

Késziilt két eredeti példányban, magyar 
és szlovák nyelven, Budapesten 1942. évi 
március hó 5. napján.

Dr. JAN SPIŠIAK m. p.
Dr. JULIUS PONICKY m. p.

Dr. JAN HOLÁK m. p. 
MORLIN m. p. 

Dr. LUPKOVICS GYÖRGY m. p.

Záverečný protokol. Zárójegyzôkônyv.
Pri podpísaní tejto Smluvy splnomoc

nenci sa osvedčujú, že je medzi nimi shoda 
aj v nasledovných:

I.
Pod obvineným v smysle ustanovení 

tejto Smluvy treba rozumieť aj podozrivé
ho, obžalovaného alebo odsúdeného.

Ennek a Szerzôdésnek aláirása alkalmá- 
val a meghatalmazottak kijelentik, hogy 
egyetértés áll fenn köztük a kôvetkezôkre 
nézve is:

I.
Ennek a Szerzôdésnek rendelkezései ér

telmében terhelt alatt a gyanusitottat, vád- 
lottat vagy az elitéltet is érteni kell.

K článku 1:
Nakoľko k splneniu právnej pomoci 

chýba niektorá podmienka podľa Smluvy 
vyžadovaná, — predpokladajúc, že sa ten
to nedostatok môže skoro doplniť, — do
žiadaná strana 'to dožiadajúcej Strane 
umožní pred odmietnutím dožiadania.

Az 1. cikkhez:
Amennyiben a jogsegély teljesitéséhez 

a Szerzôdés szerint megkivánt valamelyik 
elôfeltélel hiányzik, a megkeresett Fél — 
feltéve, hogy a hiány rövidesen pótolhaló, 
— erre a megkeresés eluťasitása elôtt a 
megkeresô Félnek módot ad.

K článku 2, ods. 2:
Vydávací záväzok ani vtedy nejestvu

je, ak obvinený do splnenia vydania nado
budol štátne občianstvo dožiadanej Strany.

K článku 4:
Dožiadaná Strana posudzuje povahu 

trestného činu primerane okolnostiam prí-

A 2. cikk (2) bekezdéséhez:
Kiadatási kôtelezetlség akkor sem áll 

fenn, ha a terhelt a kiadatás foganatositá- 
sáig megszerezte a megkeresett Fél állam- 
polgárságát.

A 4. cikkhez:
A megkeresett Fél a biincselekmény ter- 

mészetét az eset kôriilményeihez képest
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pádu v každom čase slobodne; za týmto 
účel-om v prípade potreby môže žiadať od 
dožiadajúcej Strany vysvetlenie alebo in- 
lormáciu.

K článku 6, bodu 4:
Pod rozsudkom alebo iným súdnym 

rozhodnutím, spomenutým v tomto bode, 
treba rozumieť aj nie právoplatný rozsu
dok, respektíve aj iné súdne rozhodnutie.

K článku 10, ods. 1:
1. Pri postúpení žiadosti môžu sa po

užiť všetky novšie, dobe primerané zpra- 
vodajské prostriedky, ak je bezpochybné, 
že dožiadanie pochádza od vrchnosti na to 
podľa Smluvy príslušnej.

2. Jedna Smluvná Strana môže žiadať u 
druhej Smluvnej Strany uverejnenie ku- 
rentovania niektorého obvineného, ak sa 
zdá, že podmienky vydania jestvujú.

Takúto žiadosť treba predostrieť spôso
bom, ustáleným v článku 11. Ministerstvo 
pravosúdia Smluvných Strán postúpi také
to žiadosti redakcii listu Trestných Kuren- 
tovaní (Országos ßünügyi Nyilvántartó Hi- 
vatal, Budapest), respektíve Redakcii Bez
pečnostného Oznamovteľa v Bratislave 
(Kriminálna ústredňa v Bratislave). Žia
dosť má obsahovať údaje, označené v člán
ku 10, odseku 1 a treba ju bezplatne splniť.

Týmito spôsobom kurentovaného obvi
neného, ak sa nájde, treba ihneď dať do 
vydávacej väzby a o tom treba dožiadajú
cu vrchnosť priamo upovedomiť, aby pre
dostrela formálne náležitú žiadosť o vyda
nie. Ak takéto kurentovanie sa stane bez
predmetným, treba to bez oneskorenia od
volať.

Text uverejneného kurentovania treba 
zaslať dožiadajúcej vrchnosti.

K článku 15, ods. 1:
Lehota, za ktorej vydaná osoba má 

opustiť územie dožiadanej Sírany, spočíva 
do tých čias, kým nemôže odcestovať.

K článku 15, ods. 3:
V takýchto prípadoch netreba vydať a 

zaslať novší zatykač, ale dožiadajúca Stra
na vo svojom dožiadaní oznámi tie údaje, 
z ktorých sa dá ustáliť vydávací záväzok. 

mindenkor szabadon mérlegeli; evégbôl 
szíikség eselében a megkeresô Féltôl felvi- 
lágositást vagy tájékoztatást kérhet.

A 6. cikk 4. pontjához:
Az ebben a pontban emlitett itélet vagy 

egyéb birói határozat alatt nem jogerös ité- 
letet, illetôleg egyéb birói határozatot is 
érteni kell.

A 10. cikk (1) bekezdéséhez:
1. A kére'lem továbbitásánál fel lehet 

használni minden ujabb korszerü hirkôzve- 
titési eszkôzt, amennyiben kétségtelen, 
hogy a megkeresés a Szerzôdés szerint ar
ra illetékes hatóságtól ered.

2. Az egyik Szerzôdô Fél a másik Szer
zôdô Félnél valamely terhelt kôrôzésének 
kôzzétételét kérheti, amennyiben a kiada
tás feltételei fennforogni látszanak.

Az ilyen kérelmet a 11. cikkben megál- 
lapitott módon kell elôterjeszteni. A Szer
zôdô Felek igazságíigyminisztériuma az 
ilyen kérelmeket a Biiniigyi Kôrôzések 
Lapjának szerkesztôségéhez (Országos 
Biiniigyi Nyilvántartó Hivatal, Budapest), 
illetve Redakcia Bezpečnostného Oznamo- 
vateľa-hoz Bratislava (Kriminálna Ústre
dňa v Bratislave) továbbitja. A kérelem- 
nek tartalmaznia kell a 10. cikk (1) bekez- 
désében megjelôlt adatokat és azt kôltség- 
mentesen kell teljesiteni.

Az ilyen módon körözött terheltet fel- 
találása esetében nyomban kiadatási lelar- 
tóztatásba kell helyezni és errôl a megke
resô hatóságot az alakszerii kiadatási ké- 
relem elôterjesztése végett haladéktalanul 
értesiteni kell. Ha az ilyen kôrôzés tárgy- 
talanná vált, azt késedelem nélkiil vissza 
kell vonní.

A kôzzétett kôrôzéis szôvegét a megke
resô hatóságnak meg kell kiildeni.

A 15. cikk (1) bekezdéséhez:
Az a határidô, amelyen beliil a kiadotl 

személynek a megkeresett Fél teriiletét el 
kell hagynia, mindaddig nyugszik, amig 
kiutazása nem lehetséges.

A 15. cikk (3) bekezdéséhez:
Az ilyen esetekben ujabb elfogatópa- 

rancs kibocsátására és megkiildésére nin- 
csen sziikség, azonban a megkeresô Fél 
megkeresésében ismerteti azokat az adato
kat, amelyekbôl a kiadatási kôtelezeltség 
fennállása megállapitható.
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K článku 18:

Smluvné Strany sa dohodnú, ktoré bu
dú tie pohraničné stanice, na ktorých vo 
vydávacom alebo prevážacom styku pre
vezmú, respektíve odovzdajú obvinených,

K článku 26, ods. 1:
Smluvné Strany k žiadostiam o doruče

nie a k svedectvám o doručení použijú 
dvojjazyčné (slovenské a maďarské) tlači
vá, obsah ktorých si oznámia.

K článku 26, ods. 3:
Ak sa stane potrebným predvolať 

svedka alebo znalca s územia niektorej 
Smluvnej Strany, Slovenské ministerstvo 
pravosúdia a Maďarský kráľovský mini- 
ster pravosúdia sa dohodnú s prípadu na 
prípad, kde a ako sa vyplatí suma, ustáli- 
teľná predvolanému svedkovi alebo znal
covi titulom cestovných trov a straty času, 
taktiež preddavok, ktorý sa má dať na 
túto sumu.

II.
1. Ak jedna Smluvná Strana choe za

vdal podnet u druhej Smluvnej Strany na 
zavedenie nejakého trestného pokračova
nia, majú sa použiť pre spôsob postupova
nia takýchto dožiadaní ustanovenia člán
ku 11, ináč však ustanovenia článku 35.

2. V jednotlivých prípadoch možno po
skytnúť právnu pomoc aj nad záväzkami, 
prevzatými touto Smluvou, ak právna po
moc sa neprotiví ustanoveniam tejto Smlu
vy a ak to má miesto podľa práva dožia
danej Smluvnej Strany, alebo ak to neza
kazuje jej právo.

III.
Nakoľko za trestného pokračovania je 

predmetom posúdenia aj súkromnoprávny 
nárok, treba v pokračovaní primerane po
užiť ustanovenia slovensko-maďarské) do
hody o občianskej právnej pomoci.

IV.
Slovenské ministerstvo pravosúdia a 

Maďarský kráľovský minister pravosúdia 
sa v bezprotrednom styku dohodnú, aby 
ich zástupcovia občas mali schôdzky za

A 18, cikkhez:
A Szerzôdô Felek meg fognak állapod- 

ni abban, hogy melyek lesznek azok a ha- 
tárállomások, amelyeken a terhelleket a 
kiadatási- és az átszállitási forgalomban át 
fogják venni, illetôleg át fogják adrii.

A 26. cikk (1) bekezdéséhez:
A Szerzôdô Felek a kézbesitési kérel- 

mekhez és a kézbesitési bizonyilványokhoz 
kétnyelvii (magyar és szlovák) nyomtatvá- 
nyokat fognak használni, amelyeknek szô- 
vegét egymással közölni fogják.

A 26. cikk (3) bekezdéséhez:
Ha valamelyik Szerzôdô Fél teriiletérôl 

tanunak vagy szakértônek megidézése vá- 
lik sziikségessé, a magyar királyi igazság- 
íigyminiszter és a szlovák igazságiigymi- 
nisztérium esetenként meg fognak állapod- 
ni abban a tekintetben, hogy a meghivott 
tanunak vagy szakértônek utikôltség és idô- 
mulasztás fejében megállapitható ôsszeg, 
valamint az erre az összegre adandó elôleg 
hol és hogyan fizettessék ki.

II.
1. Ha az egyik Szerzôdô Fél a másik 

Szerzôdô Félnél valamely biinvádi eljárás 
meginditását kivánja szorgalmazni, az ilyen 
megkeresések továbbitási módjára nézve a 
11. cikk, egyébként pedig a 35. cikk rendel
kezései megfelelôen alkalmazandók.

2. Egyes esetekben az ebben a Szerzô- 
désben vállalt kôtelezettségeken tulmenôen 
is nyujtható jogsegély, amennyiben a jog
segély nem ellenkezik ennek a Szerzôdés- 
nek rendelkezéseivel és ha annak a megke
resett Szerzôdô Fél joga szerint helye van, 
vagy ha azt annak joga nem tiltja.

III.
Amennyiben a biinvádi eljárás során 

magánjogí igény is elbirálás tárgyát képezi, 
az eljárásban a magyar-sžlovák polgári jog- 
segélyegyezmény rendelkezéseit kell meg
felelôen alkailimazní

IV.
A magyar királyi igazságiigyminiszter 

és a szlovák igazságiigyminisztérium kôz
vetlen érintkezés utján meg fognak álla- 
podni abban, hogy képviselôik a Szerzôdés 
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účelom zaistenia jednotného vykonávania 
Smluvy a pre odstránenie ťažkostí, ktoré 
by sa prípadne vyskytly pri jej vykonáva
ní. Nakoľko otázky, ktoré treba objasniť, 
sa dotýkajú pôsobnosti aj iných minister
stiev, respektíve ministrov, na rozhovo
roch môžu sa zúčastniť aj ich zástupcovia. 
Schôdzky budú na územi Smluvných Strán 
striedavo.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísa
li a opečatili tento záverečný protokol, 
ktorý je podstatnou súčiastkou dnes pod
písanej Smluvy.

Zhotovené v dvoch pôvodinách, v reči 
slovenskej a maďarskej, v Budapešti dňa 
5. marca 1942.

egyôntetii végrehajtásának bŕztosilása és a 
végrehajtásnál esetleg felmeriilô nehézsé- 
gck kiküszöbölese céljából idônként ôssze- 
jöveteleket tarlsanak. Amennyiben a tisz- 
tázásra szoriiló kérdések más miniszterek, 
illetôleg minisztériumok iigykôrét is érintik, 
a megbeszéléseken ezeknek képviselôi is 
résztvehetnek. Az összejöveteleket a Szer
zôdô Felek teriiletén felváltva fogják meg- 
tartani.

Ennek hiteléiil a meghatalmazottak ezt 
a Zárójegyzôkônyvet, amely a mai napon 
aláirt Szerzôdés lényeges alkotórésze, alá- 
irták és pecsétjiikkel ellátták.

Késziilt két eredeti példányban, magyar 
és szlovák nyelven, Budapesten, 1942. évi 
március hó 5. napján.

Dr. JAN SPIŠIAK m. p.
Dr. JULIUS PONICKY m. p.

Dr. JÁN HOLAK m. p. 
MORLIN m. p.

Dr. LUPKOVICS GYÖRGY m. p.

Tlač: Kníhtlačiareň Andreja v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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222.
Zákon

zo dňa 5. novembra 1942
o minimálnych prémiách v životnom 

poistení.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ 1.

Od účinnosti tohto zákona nesmú sa 
uzavierať poistné smluvy na život za pré
miu nižšiu, ako je prémia vypočítaná pre 
jednotlivé druhy životného poistenia podlá 
zásad určených v tomto zákone.

§ 2.

Pre výpočet minimálnych prémií (§ 1) 
treba vziať za základ 3.5% úrokovú mieru.

§ 3.

Výpočet minimálnych prémií (§1) de
je sa:

a) pri poisteniach pre prípad úmrtia, 
pri poisteniach pre prípad úmrtia a dožitia 
(miešaných) a pri poisteniach s pevnou 
splatnosťou — podľa úmrtnostnej tabuľky 
AHm, uvedenej v prílohe A tohto zákona;

b) pri poisteniach na dožitie a pri po
isteniach odložených dôchodkov s dlhším 
ako 5-ročným odkladom — podľa úmrtnost
nej tabuľky AHq, uvedenej v prílohe B 
tohto zákona;

c) pri poisteniach dôchodkov s odkla
dom nie dlhším ako 5 rokov a pri poiste
niach bezprostredných dôchodkov — podľa 
úmrtnostnej tabuľky R III Dizler 1921, 
uvedenej v prílohe C tohto zákona, pričom 
treba kalkulovať na základe veku, ktorý je 
u mužov o 4 roky, u žien o 2 roky nižší ako 
skutočný vek, prichádzajúci do úvahy.

§4.

P) K prémiám vypočítaným podľa §9 
2 a 3 sa pripočítava:

a) získateľská (akvizičná) provízia, kto
rá čini:

1. pri poisteniach pre pripad úmrtia, pri 
poisteniach pre prípad úmrtia a dožitia 
(miešaných) a pri poisteniach s pevnou 
splatnosťou pri bežnom platení prémie — 
45°/oo, pri jednorazovej prémii — 40'’,',. po
istnej sumy;

2. pri poisteniach na dožitie a pri po
isteniach odložených dôchodkov pri bežnom 
platení prémie — .Wlm< pri jednorazovej 
prémii — 35%,, poistnej sumy, poťažne 
hodnoty dôchodku;

b) prirážka na bežnú správu, ktorá cink
1. pri poisteniach pre prípad úmrtia 

s doživotným alebo dočasným platením 
prémie — 5°/oo poistnej sumy ročne, zhod
notených za celú poistnú dobu a rozvrhnu
tých na celú dobu platenia prémie; uri 
poisteniach s jednorázovou prémiou — 3!^  
poistnej sumy ročne, zhodnotených za celú 
poistnú dobu;

*

2. pri poisteniach pre prípad úmrtia a 
dožitia (miešaných), ako aj pri poisteniach 
s pevnou splatnosťou, a to za stálu prémiu 
— 4.5°/00 poistnej sumy ročne, za klesajúcu 
prémiu — 4°/no poistnej sumy ročne, v obocb 
prípadoch zhodnotených za celú poistná 
dobu a rozvrhnutých na celú dobu platenia 
prémie; pri poisteniach a jednorázovou 
prémiou — 2.57o. poistnej sumy ročne, 
zhodnotených za celú poistnú dobu;

3. pri poisteniach na dožitie a pri po
isteniach odložených dôchodkov s bežným 
platením prémie — ročne 3.5°/00 poistnej 
sumy na dožitie alebo hodnoty dôchodku, 
zhodnotených u poistení na dožitie za celá 
dobu poistenia, u poistení odložených dô
chodkov — za celú dobu odkladu dôchod
ku a rozvrhnutých na celú dobu platenia 
prémie; u poistení uvedených druhov s jed
norázovou prémiou — ročne 2°/M poistnej 
sumy, prípadne hodnoty dôchodku, zhod-

Cena Ks 2.80.
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notených za celú poistnú dobu, poťažne 
dobu odkladu;

c) inkasná provízia, ktorá počínajúc 
prvým poistným rokom činí pri poisteniach 
pre prípad úmrtia s doživotným alebo do
časným platením prémie, pri poisteniach 
pre prípad úmrtia a dožitia (miešaných) 
a pri poisteniach s pevnou splatnosťou, ako 
aj pri poisteniach na dožitie a pri poiste
niach odložených dôchodkov — vo všetkých 
prípadoch s bežným platením prémie — 
3% bežnej tarifnej prémie.

(2) V prípadoch osobitného zreteľa hod
ných môže dozorný úrad na odôvodnenú 
žiadosť povoliť na prechodný čas, aby jed
notlivé správne prirážky boly odchvlné cd 
správnych prirážok určených podľa ods. 
1. Úhrn správnych prirážok nesmie však 
byť menši ako úhrn správnych prirážok po
dľa ods. 1.

§ 5.
Minimálna prémia (§ 1) pri poisteniach 

pre prípad úmrtia s poistnou dobou nepre
sahujúcou 10 rokov sa určí tak, že netto 
prémia vypočítaná podľa ustanovení §§ 2 
a 3 delí sa faktorom 0.7.

§ 6.
f1) Osobitné rizikové prirážky k prémii 

určenej podľa §§ 2 až 4 treba vyberať 
u poistení pre prípad úmrtia a u poistení 
pre prípad úmrtia a dožitia (miešaných), 
ktoré sú uzavreté bez lekárskej prehliadky, 
vo výške 1.5°/m poistnej sumy splatnej 
v pripade úmrtia ročne, a to po celú dobu 
platenia prémie.

(2) U poistení s pevnou splatnosťou sni
žuje sa prirážka uvedená v ods. 1 na 0.75°/oo 
poistnej sumy ročne, a to po celú dobu pla
tenia prémie.

(3) Ak poistenec zomrie v prvom poist
nom roku, nesmie pri poisteniach uvede
ných v ods. 1 presahovať plnenie poisťovne 
pre prípad úmrtia sumu zaplatených pré
mií; ak pri poisteniach uvedených v ods. 1 
zomrie poistenec v prvej polovici druhého 
poistného roku, nesmie plnenie poisťovne 
presahovať 25% poistnej sumy splatnej pri 
úmrtí, ak však zomrie v druhej polovici 
druhého poistného roku, nesmie plnenie po
isťovne presahovať 50% poistnej sumy 
splatnej pri úmrtí.

(4) Od obmedzení uvedených v ods. 3 
možno upustiť v poisťovacích podmienkach 
len, ak smrť poistenca nastane úrazom a 
pri smluvách s pohrebnými spolkami, ak 

ide o poistenie pohrebného pre členov spol
ku.

§ 7.
Pre sadzby poistenia s podielom na zis

ku majú byť správne prirážky uvedené v § 
4 ods. 1 pism. b) zvýšené najmenej o 2¾, 
poistnej sumy.

§8.
Pri platení prémií v kratších než jedno

ročných lehotách treba počítať minimálne 
tieto prirážky:
pri polročných lehotách 2% z prémie, 
pri štvrťročných lehotách 3% z prémie, 
pri mesačných lehotách 5% z prémie.

§ 9.
(*)  Ak poistná suma neprevyšuje Ks 

5000.—, treba k tarifnej prémii určenej po
dľa §§ 2 až 4 pripočítať prirážku 50/1,0 po
istnej sumy ročne, a to po dobu platenia 
prémie.

p) Ak poistná suma prevyšuje Ks 
5.000.—, ale nedosahuje Ks 10.000.—, má 
sa k tarifnej prémii určenej podľa §§ 2 až 4 
vyberať prirážka, a to 2°/00 poistnej sumy 
ročne po dobu platenia prémie.

(3) Ak poistná suma prevyšuje Ks 
50.000.—, je prípustná sľava najviac O.5°/oo 
poistnej sumy ročne.

P) Ak poistná suma prevyšuje Ks 
100.000.—, je prípustná sľava najviac l°/oq 
poistnej sumy ročne.

P) Ak poistná suma prevyšuje Ks 
150.000.—, je prípustná sľava najviac 1.5°/M 
poistnej sumy ročne.

(’) Slávy uvedené v 'ods. 3 až 5 ne
možno použiť pri poisteniach na dožitie a 
pri poisteniach dôchodkových.

§ 10.
P) Prémie vypočítané podľa §§ 2 až 4 

možno snížiť o 5%:
a) pri smluvách so zamestnávateľmi, ak 

sa týkajú poistenia ich zamestnancov a ich 
blízkych rodinných príslušníkov (manželka, 
rodičia a deti) a ak sa toto poistenie vzťa
huje na zamestnancov jedného podniku, 
najmenej však na 40 zamestnancov, pričom 
zamestnávateľ hradí zo svojho aspoň 20% 
prémie,

b) pri smluvách so zamestnancami jed
ného podniku, ktori sa sdružili, aby uzavreli 
poistenie pre seba a svojich blízkych rodin
ných príslušníkov, ak sa toto poistenie vzťa
huje na 3/q zamestnancov jedného podniku, 
najmenej však na 80 zamestnancov.
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(2) Na poistenie podľa ods. 1 možno 
uzavrieť len jednu poistnú smluvu a vysta
vil len jednu poistku.

(3) V poistnej smluve podľa ods. 1 a 2 
musí byt určené:

a) že každý poistenec môže žiadat plne
nie bezprostredne od poistovne,

b) že poisťovňa oznámi každému po
istencovi pre neho rozhodné ustanovenia 
poistnej smluvy, ako aj všeobecné poisťo
vacie podmienky, z ktorých má byť zrejmé, 
na aké plnenie poisťovne má nárok každý 
jednotlivý poistenec a aká je výška prémie 
na neho pripadajúca,

c) že prémie budú odvádzané poisťovni 
od poislníka, pripadne od sdruženia poist- 
nikov zástupcom tohto sdruženia hromadne,

d) že sníženie podľa ods. 1 ostane len 
vtedy v platnosti, ak v prvých troch smluv
ných rokoch neklesne počet poistených 
osôb pod počet určený podľa ods. 1,

e) že pri predčasnom zrušení poistenia 
má zamestnanec nárok na také plnenie, 
ktoré zodpovedá prémiám ním zaplateným.

(4) Prirážky podľa § 8 možno v prípa
doch, na ktoré sa vzťahujú ods. 1 až 3, sní
žiť pri polročnom platení prémie na 1.5°/o, 
pri ¾-ročnom platení na 2°/o a pri mesač
nom platení na 3°/o.

('j Ak sa pri hromadných poisteniach 
podľa ods. 1 až 4 poistí aspoň ’/10 zamest
nancov'jedného podniku, možno upustiť od 
lekárskej prehliadky alebo obvyklej ka- 
renčnej lehoty.

§ 11.
(') Od účinnosti tohto zákona nesmú sa 

pri uzavieraní nových poistných smlúv, po
ťažne pri zmenách starých poistných smlúv 
(obnovenkách) používať sadzby, pri kto
rých je prémia nižšia, než prémia, vypočí
taná podľa ustanovení tohto zákona.

(2) Prémie pre jednotlivé poistné smlu
vy, uzavreté za účinnosti tohto zákona na 
základe rámcových dohôd uzavretých aj 
pred účinnosťou tohto zákona, musia byt 
vypočítané podľa tohto zákona.

§ 12.
Dozorný úrad môže z dôvodov finančnej 

istoty poisťovne (rizikové složenie, vývoj 
správnych nákladov a pod.) viazať v jed
notlivých prípadoch schválenie sadzieb na 
prísnejšie podmienky, než sú určené v tom
to zákone.

§ 13.
Ustanovenia tohto zákona nevzťahujú 

sa na menšie vzájomné poisťovacie spolky 
(§ 44 bod 2 a 3 vl. nár. č. 307/1922 Sb. 
z. a n.).

§ 14.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 

1. októbra 1942; vykoná ho minister vnútra.
Dr. Tiso v. r.

Dr, Mederly v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.,
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Príloha A k § 3 pism. a).

Úmrtnostná tabuľka AHM
3.5*/»

Vek 
x Dx Nx Sx Mx R*

20 50257.4 1087252.9 18874049.6 169.47 13491.41 449021.73
21 48388.3 1036995.5 17786796.7 169.24 13321.94 435530.32
22 46582.9 988607.2 16749801.2 169.23 13152.70 422208.38
23 44838.5 942024.3 15761194.0 169.39 12983.47 409055.68
24 43153.0 897185.8 14819169.7 169.69 12814.08 396072.21

25 41524.1 854032.8 13921983.9 170.11 12644.39 383258.13
26 39949.6 812508.7 13067951.1 170.99 12474.28 370613.74
27 38427.6 772559.1 12255442.4 172.27 12303.29 358139.46
28 36955.9 734131.5 11482883.3 173.53 12131.02 345836.17
29 35532.8 697175.6 10748751.8 174.75 11957.49 333705.15

30 34156.3 661642.8 10051576.2 176.56 11782.74 321747.66
31 32824.7 627486.5 9389933.4 178.55 1160618 309964.92
32 31536.2 594661.8 8762446.9 180.64 11427.63 298358.74
33 30289.2 563125.6 8167785.1 182.91 11246.99 286931.11
34 29082.1 532836.4 7604659.5 185.45 11064.08 275684.12

35 27913.1 503754.3 7071823.1 188.24 10878.63 26462004
36 26781.1 475841.2 6568068.8 190.96 10690.39 253741.41
37 25684.5 449060.1 6092227.6 194.06 10499.43 243051.02
38 24621.9 423375.6 5643167.5 197.21 10305.37 232551.59
39 23591.9 398753.7 5219791.9 200.82 10108.16 222246.22

40 22593.5 375161.8 4821038.2 204.32 9907.34 212138.06
41 21625.2 352568.3 4445876.4 207.89 9703.02 202230.72
42 20686.0 330943.1 4093308.1 211.86 9495.13 192527.70
43 19774.7 310257.1 3762365.0 215.71 9283.27 183032.57
44 18890.3 290482.4 3452107.9 219.75 9067.56 173749.30

45 18031.8 271592.1 3161625.5 223.87 8847.81 164681.74
46 17198.2 253560.3 2890033.4 227.98 8623.94 155833.93
47 16388.7 236362.1 2636473.1 232.13 8395.96 147209.99
48 15602.4 219973.4 2400111.0 236.22 8163.83 138814.03
49 14838.5 204371.0 2180137.6 240.43 7927.61 130650.20

50 14096.3 189532.5 1975766.6 244.47 7687.18 122722.59
51 j 13375.1 175436.2 1786234.1 248.38 7442.71 115035.41
52 | 12674.4 162061.1 1610797.9 252.26 7194.33 107592.70
53 11993.6 149386.7 1448736.8 255.86 6942.07 100398.37
54 | 11332.1 137393.1 1299350.1 259.27 6686.21 93456.30

55 । 10689.7 126061.0 1161957.0 262.34 6426.94 86.770.09
56 I 10065.8 115371.3 1035896.0 265.12 6164.60 80343.15
57 9460.35 105305.53 920524.70 267.44 5899.48 74178.55
58 8872.98 95845.18 815219.17 269.36 5632.04 68279.07
59 8303.58 86972.20 719373.99 270.77 5362.68 62647.03
60 7752.06 78668.62 632401.79 271.51 5091.91 57284.35
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Vek 
x Dx Nx Sx Cx Mx Rx

61 7218.42 70916.56 553733.17 271.65 4820.40 52192.44
62 6702.70 63698.14 482816.61 271.02 454875 47372.04
63 6205.01 56995.44 41911847 269.66 4277.73 42823.29
64 5725.54 50790.43 362123.03 267.41 4008.07 38545.56

65 5264.49 45064.89 311332.60 264.34 3740.66 34537.49
66 4822.14 39800.40 266267.71 260.26 3476.32 30796.83
67 4398.81 34978.26 226467.31 255.22 3216.06 27320.51
68 3994.84 30579.45 191489.05 249.19 2960.84 24104.45
69 3610.58 26584.61 160909.60 •242.10 2711.65 21143.61

70 3246.40 22974.03 134324.99 233.99 2469.55 18431.96
71 2902.64 19727.63 111350.96 22486 2235.56 15962.41
72 2579.62 16824.99 91623.33 .214.77 2010.70 13726.85
73 2277.62 14245.37 74798.34 203.78 1795.93 11716.15
74 1996.83 11967.75 60552.97 191.95 1592.15 9920.22

75 1737.36 9970.92 48585.22 179.39 1400.20 8328.07
76 1499.22 8233.56 38614.30 166.26 1220.81 6927.87 '
77 1282.26 6734.34 30380.74 152.68 1054.55 5707.06
78 1086.23 5452.08 23646.40 138.83 901.87 4652.51
79 910.670 4365.850 18194.320 124.89 763.04 3750.64

80 754.983 3455.180 13828.470 111.07 638.15 2987.60
81 618.387 2700.197 10373.290 97.544 527.077 2349.448
82 499.930 2081.810 7673.093 84.520 429.533 1822.371
83 398.503 1581.880 5591.283 72.177 345.013 1392.838
84 312.850 1183.377 4009.403 60.672 272.836 1047.825

85 241.598 870.527 2826.026 50.140 212.164 774.989
86 183.288 628.929 1955.499 40.683 162.024 562.825
87 136.408 445.641 1326.570 32.360 121.341 400.801
88 99.4354 309.2328 880.9288 25.193 88.981 279.460
89 70.8793 209.7974 571.6960 19.166 63.788 190.479

90 49.3173 138.9181 361.8986 14.220 44.622 126.691
91 33.4302 89.6008 222.9805 10269 30.402 82.069
92 22.0308 56.1706 133.3797 7.2029 20.1325 51.6674
93 14.0829 34.1398 77.2091 4.8957 12.9296 31.5349
94 8.71106 20.05690 43.06934 3.2163 8.0339 18.6053

95 5.20021 11.34584 23.01244 2.0369 4.8176 10.5714
96 2.98750 6.14563 11.66660 1.2398 2.7807 5.7538
97 1.64665 3.15813 5.52097 0.72309 1.54092 2.97308
98 0867874 1.511481 2.362838 0.40486 0.81783 1.43216

.99 0.435857 0.643607 0.851357 0.41297 0.21161 0.61433

100 0.207750 0.207750 0.207750 0.20136 0.20136 0.20136
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Príloha B k § 3 pism. b).

Úmrtnostná tabuľka AHq

3.5»/o

Vek 
x lx Dx Nx Mx

20 100000 50256.6 1128090.7 144.740 12160.210
21 99707 48414.8 1077834.1 144.142 12015.470
22 99405 46636.0 1029419.3 143.418 11871.328
23 99094 44917.9 982783.3 143.023 11727.910
24 98773 43258.3 937865.4 142.922 11584.887

25 98441 41655.0 894607.1 142.664 11441.965
26 98098 40106.2 852952.1 142.662 11299.301
27 97743 38609.7 ' 812845.9 143.273 11156.639
28 97374 37163.2 774236.2 143.680 11013.366
29 96991 35765.2 737073.0 144.621 10869.686

30 96592 34413.6 701307.8 145.333 10725.065
31 96177 33107.0 666894.2 : 146.172 10579.732
32 95745 31843.8 633787.2 147.767 10433.560
33 95293 30621.7 601943.4 149.087 10285.793
34 94821 29439.6 571321.7 , 150.760 10136.706

35 94327 28295.9 541882.1 152.738 9985.946
36 93809 271889 513586.2 154.410 9833.208
37 93267 26117.7 486397.3 156.896 9678.798
38 92697 25080.3 460279.6 159.037 9521.902
39 92099 24075.9 435199.3 161.624 9362.865

40 91470 23102.8 411123.4 164.103 9201.241
41 90809 22160.2 388020.6 166.949 9037.138
42 90113 21246.8 365860.4 170.111 8870.189
43 89379 20361.1 344613.6 173.091 8700.078
44 88606 19502.4 324252.5 176.324 8526.987

45 87791 18669.5 304750.1 179.768 8350.663
46 86931 17861.5 286080.6 183.182 8170 895
47 86024 17077.5 268219.1 186.743 7987.713
48 85067 16316.4 251141.6 190.420 7800.970
49 84057 15577.4 234825.2 193.999 7610.550

50 82992 148600 219247.8 197.824 7416.551
51 81868 14163.0 204387.8 201.506 7218.727
52 80683 13486.0 190224.8 205.372 7017.221
53 79433 12828.1 176738.8 209.063 6811.849
54 78116 12188.8 163910.7 212.729 6602.786

55 76729 11567.5 151721.9 216.354 6390.057
56 75269 10963.7 140154.4 219.775 6173.703 •
57 73734 10376.9 129190.7 222.995 5953.928
58 72122 9806.79 118813.78 226.280 5730.933
59 70429 9252.75 109006.99 228.959 5504.653



Slovenský zákonník č. 222, 909

Vek 
x íx Dx Nx cx Mx

60 68656 8714.78 99754.24 231.573 5275.694
61 66800 8192.49 91039.46 233.627 5044.121
62 64862 7685 82 82846.97 235.509 4810.494
63 62840 7194.36 75161.15 236.770 4574.985
64 60736 6718.49 67966.79 237.682 4338.215

65 58550 6257.53 61248.30 237.839. 4100.533
66 56286 5812.15 54990.77 237.409 3862.694
67 53947 5382.25 49178.62 236.344 3625.285
68 51537 4967.93 43796.37 234.510 3388.941
69 49062 4569.42 38828.44 231.981 3154.431

70 46528 4186.87 34259.02 228.470 2922.450
71 43945 3820.71 30072.15 224.163 2693.980
72 41322 3471.17 26251.44 218.976 2469.817
73 38670 . 3138.55 22780.27 212.848 2250.841
74 36002 2823.19 19641.72 205.882 2037.993

75 33331 2525.35 16818.53 197.952 1832.111
76 30673 2245.38 14293.18 189.171 1634.159
77 28044 1983.50 12047.80 179.575 1444.988
78 25461 1739.92 10064.30 169.272 1265.413
79 22941 1514.69 8324.38 158.356 1096.141

80 20501 1307.82 6809.69 146.792 937.785
81 18160 1119.30 5501.87 134.922 790.993
82 15933 948.831 4382.567 122.808 656.001
83 13835 796.031 3433.736 110.568 533.193
84 11880 660.431 2637.705 98.3588 422.6253
85 10080 541.416 1977.274 86.5324 324.2665
86 8441 438.050 1435.858 74.9855 237.7341
87 6971 349.530 997.808 . 64.1204 162.7486
88 5670 274.683 648.278 53.9998 98.6282
89 4536 212.316 373.595 44.6284 44.6284
90 3566 161.269 161.269
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Príloha C k § 3 písm. c).

Úmrtnostná tabuľka R III Dízler 1921 — Muži.
3.5°/o

Vek 
x lx Dx Nx ax

0 100000 100000 2281896 22,819
1 94756 91552 2181896 23,832
2 92598 86441 2090344 24,182
3 91691 82700 2003903 24,231
4 91054 79348 1921203 24,212

5 90563 76252 1841855 24,155
6 90171 73354 1765603 24,070
7 ■ 89851 70622 1692249 23,962
8 89578 68027 1621627 23,838
9 89337 65549 1553600 23,701

10 89128 63185 1488051 23,551
11 88924 60908 1424866 23,394
12 88728 58719 1363958 23,229
13 88535 56610 1305239 23,057
14 88335 54572 1248629 22,880

15 88135 52607 1194057 22,698
16 87912 50699 1141450 22,514
17 87660 48845 1090731 22,330
18 87378 47041 1041906 22,149
19 87064 45287 994865 21,968

20 86720 43583 949578 21,788
21 86345 41927 905995 21,609
22 85944 40321 864068 21,430
23 85522 38766 823747 21,249
24 85085 37264 784981 21,065

25 84636 35813 747717 20,878
26 84183 34417 711904 20 685
27 83730 33074 677487 20,484
28 83280 31784 644413 20,275
29 82833 30545 612629 20,057

30 82386 29352 582084 19,831
31 81937 28205 552732 19,597
32 81481 27100 524527 19,355
33 81012 26033 497427 19,10834 1 80525 25001 471394 18,855
35 80016 24003 446393 18,59736 | 79481 23036 422390 18,33637 78919 22100 399354 18,07038 78330 21193 377254 17,80139 77713 20315 356061 17,527
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Vek 
x ’x Dx Nx ax

40 77071 19466 335746 17.248
41 76406 18645 316280 16,963
42 75716 17852 297635 16,672
43 74999 17085 279783 16,376
44 74254 16343 262698 16,074

45
1
1 73474 15625 246355 15,767

46 72653 14928 230730 15,456
47 1 71785 14251 215802 15,143
48 70861 13592 201551 14,829
49 69876 12949 187959 14,515

50 68822 12323 175010 14,202
51 67698 11712 162687 13,891
52 66504 11116 150975 13,582
53 65243 10536 139859 13,274
54 63921 9974 129323 12,966

55 62546 9429 119349 12,658
56 61126 8904 109920 12,345
57 '59667 8397 101016 12,030
58 58175 7910 92619 11,709
59 56654 7443 84709 11,381

60 55103 6994 77266 11,047
61 53518 6564 70272 10,706
62 51893 6149 63708 10,361
63 50218 5749 57559 10,012
64 48488 5364 51810 9,659
65 46695 4991 46446 9,306
66 44833 4630 41455 8,954
67 42900 4280 36825 8,604
68 40900 3943 32545 8.254
69 38834 3617 28602 7,908
70 36708 3303 24985 7,564
71 34527 3002 21682 7,223
72 32299 2713 18680 6,885
73 30027 2437 15967 6,552
74 27719 2174 13530 6,224

75 25386 1923 11356 5,905
76 23040 1687 9433 5,592
77 20697 1464 7746 5,291
78 18380 1256 6282 5,002
79 16111 1064 5026 4,724
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Vek 
x Dx Nx ®x

80 13920 888 3962 4,462
81 11836 730 3074 4,211
82 9894 589 2344 3,980
83 8118 467 1755 3,758
84 6529 363 1288 3,548

85 5138 276 925,1 3,352
86 3950 205 649,1 3,166
87 2960 148 444,1 3,001
88 2158 105 296,1 2,820
89 1528 71,5 191,1 2,673

90 1047 47,3 119,6 2,529
91 693 30,3 72,28 2,385
92 441 18,6 41,98 2,257
93 269 11,0 23,38 2,125
94 157 6,19 12,38 2,000

95 87 3,31 6,19 1,870
96 45 1,66 2,88 1,735
97 22 0,78 1,22 1,564
98 9 0,31 0,44 1,419
99 3 0,10 ■ 0,13 1,300-

100 1

il

0,03 0,03 1,000
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Príloha C k § 3 písm, c).
Úmrtnostná tabuľka R tit Dízler 1921 — Ženy

_ __  3,5%

Vek 
x lx Dx Nx ax

0 100000 100000 2392275 23,923
1 95768 92530 2292275 24,773
2 94096 87840 2199745 25,043
3 93245 84102 ' 2111905 25,111
4 92623 80716 2027803 25,123
5 92123 77565 1947087 25,103
6 91722 74616 186,522 25,055
7 91405 71844 1794906 24,983
8 91156 69225 1723062 24,891
9 90959 66739 1653837 24,781

10 90799 64369 1587098 24.656
11 90661 62098 1522729 24,521
12 90532 59913 1460631 24,379
13 90401 57803 1400718 24,232
14 90259 55760 1342915 24,084'
15 90102 53781 1287155 23,933
16 89920 51857 1233374 23,784
17 89711 49987 1181517 23,636
18 89475 48170 . 1131530 23,490
19 89217 46407 1083360 23,345
20 88941 44699 1036953 " 23,19921 88647 43044 992254 23,05222 88341 41445 949210 22,903
23 88027 39901 907765 22,750
24 87709 38413 867864 22,593
25 87392 36980 829451 22,430
26 87077 35600 792471 22,260
27 86767 34274 756871 22,083
28 86462 32999 722597 21,898
29 86162 31772 689598 21,705
30 85875 30595 657826 21,501
31 85568 29455 627231 21,295
32 85268 28359 597776 21,079
33 84962 27302 569417 20,855
34 84646 26281 542115 20,628

35 84321 : 25294 515834 20,394
36 83982 24341 490540 20,153
37 83631 23419 466199 19,907
38 83267 22529 442780 19,654
39 82889 21668 420251 19,395
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Vek 
x lx Dx Nx ax

40 82495 20836 398583 19,130
41 82085 20031 377747 18,858
42 81657 19253 * 357716 18,580
43 81209 18500 338463 18,295
44 80738 17771 319963 18,005

45 80243 17064 302192 17,709
46 79722 16380 285128 17,407
47 79175 15718 268748 17,098
48 78599 15076 253930 16,784
49 77997 14454 237954 16,463

50 77369 13853 223500 16,134
51 76715 13272 209647 15,796
52 76036 12709 196375 15,452
53 75329 12165 183666 15,098
54 74591 11639 171501 14,735

55 73815 11128 159862 14,366
56 72994 10632 148734 13,989
57 72118 10149 138102 13,607
58 71176 9678 127953 13,221
59 70155 9217 118275 12'8*32

60 69044 8764 109058 12,444
61 67832 8319 100294 12,056
62 66512 7881 91975 11,670
63 65077 7450 84094 11,288
64 63525 7027 76644 10,907

65 61856 6611 69617 10,530
66 60072 6203 63006 10,157
67 58177 5804 56803 9,787
68 56174 5415 50999 9,418
69 54070 5036 45584 9,052

70 51869 4667 40548 8,688
71 49575 4310 35881 8,325
72 47192 3964 31571 7,964
73 44721 3630 27607 7,605
74 42167 3307 23977 7,250

75 39531 2995 20670 6.902
76 36821 2695 17675 6,558
77 34045 2408 14980 6,221
78 31217 2133 12572 5,894
79 28352 1872 10439 5,576
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Vek 
x

lx Dx Nx : a8x

80 25476 1625 8567 5,272
81 22618 1394 6942 4,930
82 19818 1180 5548 4,/02
83 17114 985 4368 4,435
84 14548 809 3383 4,182

85 12154 653 2574 3,942
86 9964 517 1921 3,716
87 8002 . 401 1404 3,501
88 6283 304 1003 3,299
89 4813 225 699 3,107

90 3589 162 474 2,926
91 2598 114 312 2,737
92 1820 76,8 198,0 2,578
93 1229 50,1 121,2 2,419
94 798 31,4 71,1 2,264

95 495 18,8 39,7 2,105
96 292 10,7 20,9 1,953
97 162 5,76 10,23 1,776
98 82 2,82 4,47 1,585
99 37 . 1,23 1,65 1,341

100 13 0,42 0,42 1,000
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223.
Vyhláška ministra financiízo dtia 9. novembra 1942

o dc časnom sniženi cla na cinkové 
kalíšky.

(') Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 258/1941 
SI. z. po dohode s Ministerstvom hospo
dárstva snižujem clo na cinkové kalíšky 
— ex sadz. pol. 515/a — na Ks 300.— za 
100 kg a na čas do 30. júna 1943, ak sa pri 
dovoze predloží osvedčenie Obchodnej a 
priemyselnej komory v Bratislave, že ide 
o ich upotrebenie na výrobu vreckových 
bateriek.

(:) Dovoz v o-ds. 1 uvedeného tovaru 
musí sa uskutočniť cez colné úrady Bra
tislava a Púchov n/V., ktoré zároveň pove
rujem jeho colným prejednávaním.

(’) Vyhláška nadobúda účinnosť dňom 
vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

224.
Vyhláška 

ministra financií zo dňa 19. novembra 1942,
ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej 
národnej banky v Bratislave o použití po
kladničných poukážok, vydaných podľa 

zákona č. 219/1942 SI. z.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 219/1942 
vyhlasujem opatrenie Slovenskej národnej 
banky v Bratislave č. 38.

Dr. Pružinský v. r.

Opatrenie
Slovenskej národnej banky1 

(č. 38)
zo dňa 19. novembra 1942 

o použití pokladničných poukážok, vyda
ných podľa zákona č. 219/1942 SI. z.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 219/1942 
SI. z. Slovenská národná banka vydáva 
toto opatrenie:

§ I-
Slovenská národná banka bude použí

vať pokladničné poukážky, vydané podľa 
vyhlášky ministra financií zo dňa 19. no
vembra 1942, č. 518/1942 Úr. nov. na vý
platu poukazov z Nemecka na Slovensko 
cez Interimskonto vo výške 50% uhrade
nej sumy, a to:

a) z úhrad došlých na krytie režie pre 
tuzemské závody zahraničných zbrojár
skych podnikov,

b) z úhrad došlých tuzemským vývoz
com za dodávky pre nemeckú brannú moc.

. § 2.
Pokladničné poukážky, ktorými Sloven

ská národná banka likviduje úhrady v 
smysle § 1, treba prijať namiesto výplaty 
v hotovosti.

§ 3.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia.
SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA 

V BRATISLAVE.
Viceguvernér; Riaditeľ:

Dr. Fundárek v. r. Dr. Virsik v. r.

Tlač Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany t. 12.
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225.
Zákon zo dňa 19. novembra 1942,

ktorým sa predlžuje účinnosť právnych 
predpisov o kartelovom poplatku.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

Článok 1.
Účinnosť zákona č. 245/1937 Sb. z. a n. 

a vládnych nariadení č. 65/1938 Sb. z. a n., 
č. 93/1939, 112/1939 SI. z. sa predlžuje 
do 31. decembra 1944.

Článok 2.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 

1. januára 1943; vykoná ho minister fi
nancií.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Mederly v. r. 
Dr. Tuka v. r. 

Dr. Pružinský v. r.

226.
Zákon zo dňa 19. novembra 1942,

ktorým sa mení úvodový zákon o súdnej 
organizácii.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

Článok 1.
Článok XIV. zákona č. 113/1942 SI. z. 

sa mení a bude znieť:
„Doba novej súdnej organizácie podlá 

§ 68 Ústavy sa určuje do 31. decembra 
1942".

Článok 2.
Tento zákon platí od 1. októbra 1942; 

vykoná ho minister pravosúdia.
Dr, Tiso v. r.

Dr. Mederly v. r.
Dr Tuka v. r.
Sivák v. r.

za ministra Dr. Fritza

227.
Nariadenie 

s mocou zákona zo dňa 4. novembra 1942
ó predĺžení zmenkoprávnych lehôt.

Vláda Slovenskej republiky podlá § 44 
ústavného zákona č. 185/1939 SI. z. naria- 
duje:

§ t
Lehoty na uplatnenie zmenkových ná

rokov sa predlžujú do 31. decembra 1943 
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-Slovenskej repu
bliky, klorú tvorilo územie Protektorátu 
Čechy a Morava a Karpatská Ukrajina, 
ako i na území pripojenom k Maďarsku 
pri určení východnej hranice Slovenskej 
republiky.

§ 2.
Ustanovenie Š 1 sa vzťahuje i na zmen

ky, ktoré boly domicilované a splatné u 
ústavov, ktoré majú sídlo na území Slo
venskej republiky, ak sú splnené pod
mienky uvedené v § 1.

C ona Ks 1.—•
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§ 3.
Zrušuje sa nariadenie s mocou zákona 

č. 120 1942 SI. z.
§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnost 
dňom 1. decembra 1942; vykoná hô mini
ster pravosúdia so zúčastnenými ministra
mi.

Dr. Tiso v r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r.
Čatloš v. r. ai za miaislra Dr. Fritza
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.

Stano v. r.

228.
Vyhláška 

ministra financií zo dňa 23. novembra 1942, 
ktorou sa mení vyhláška ministra financií 

o vydaní 20-halierových mincí.
Podľa § 1 ods. 2 a § 9 vládneho naria

denia č. 45'1939 SI. z. vyhlasujem:

§ I-
(') Namiesto 20 halierových mincí, vy

daných vyhláškou č. 105/1940 SI. z. vydá
vam 20-halieŕové mince rovnakého vzoru 
z elektrolytického hliníka.

í2) Váha mince je 0.65 gr.
C) Inak technický popis mince, uvede

ný v § 1 vyhlášky č. 105/1940 SI. z., zo
stáva nezmenený.

§ 2.
(') Slovenská národná banka začne vy

dávať hliníkové 20-halierové mince pri 
svojom hlavnom ústave v Bratislave a pri 
všetkých svojich filiálkach dňom 28. no
vembra 1942.

(■’) Deň, kedy prestanú platiť 20-halie
rové mince, vydané vyhláškou č. 105/1940 
SI. z., určím osobitnou vyhláškou.

Dr. Pružinský v. r.

Tlač Andrej v Bratislavy Ulica Rodobrany č. 12.
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229. 
Vládne nariadenie 

zo dňa 2. decembra 1942 
o organizácii a pôsobnosti Štátneho diag

nostického' veterinárneho ústavu.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 
zákona č. 235/1941 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
(*)  Sídlom Štátneho diagnostického ve

terinárneho ústavu (v ďalšom texte 
„Ústav") je Bratislava.

(2) Minister hospodárstva môže podľa 
potreby zriadiť pobočky Ústavu mimo 
jeh'o sídla.

P) Pôsobnosť Ústavu sa vzťahuje na ce
lé územie Slovenskej republiky.

§ 2.
Zákonom prikázané úlohy plni Ústav 

najmä tým, že:
a) vyšetruje infekčný materál z nemoc

ných (uhynutých) zvierat, zaslaný mu 
úradmi alebo stranami,

b) vykonáva pri neobjasnených a dote
raz ešte neznámych alebo rozsiahlych one
mocneniach zvierat vyšetrenia v mieste 
choroby,

c) robi pokusy na objasnenie zvieracích 
nákaz a chorôb,

d) na základe vyšetrovania konaného 
podľa písm. aj až c) podáva na požiadanie 
Ministerstvu hospodárstva a iným štátnym 
úradom, súdom, korporáciám, spolkom a 
jednotlivcom posudky a dobrozdania, ako 
aj návrhy na tlmenie zvieracích nákaz,

e) vydáva vedecké publikácie a pre 
širšiu verejnosť poučenia o nodstate zvie
racích nemocí a o prostriedkoch na ich 
tlmenie,

f) poriada odborné prednášky a kurzy, 
g) spolupracuje vo vedeckých otázkach 

s veterinárnymi ústavmi domácimi a cu
dzozemskými,

h) spolupracuje so' zdravotnými ustano
vizňami vo veciach nákaz prenosných na 
človeka,

i) vyrába podľa možnosti očkovacie 
látky pre účely zverozdravotné,

j) skúša nové očkovacie metódy a dáva 
o nich posudky,
' k) sleduje a zužitkuje všetko, čo môže 
Snížiť k zdokonaleniu zverozdravoIných 
pomerov.

§ 3.
(^) M»x £»1*  wivji fcivivlvhm albu

riaditeľ Ústavu.
(2) Riaditeľa zastupuje námestník, kto

rý je tiež zverolekár.
(’) Ďalšími zamestnancami Ústavu sú 

zverolekári, úradníci pomocnej a nižšej 
pomocnej služby technickej, kancelárski 
úradníci, pomocní kancelárski zamestnan
ci a zriadenci.

§ 4.
Riaditeľ zastupuje Ústav na vonok a 

obstaráva jeho odborné a administratívne 
vedenie, pričom najmä upravuje celú jeho 
činnosť, určuje služobné zadelenie zamest
nanectva, robí návrhy v osobných veciach 
zamestnanectva, podáva návrhy na rozpo
čet Ústavu, vedie príručnú pokladnicu 
Ústavu, koná výplaty zo súm poukazova
ných zálohové Ministerstvom hospodár
stva Ústavu, spravuje inventár Ústavu, a 
podáva Ministerstvu hospodárstva zprávy7 
a návrhy týkajúce sa činnosti Ústavu.

§ 5.
Na zamestnancov Ústavu sa vzťahujú 

predpisy platné pre štátnych zamestnan
cov.

Cena Ks 1,—
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§ 6.
Ministerstvo hospodárstva v rámci . 

svojej pôsobnosti I
a) dozerá nad činnosťou Ústavu a | 

usmerňuje ju, I
b) hospodári s úvermi určenými pre j 

ciele Ústavu, |
c) ustanovuje, menuje alebo prideľuje j 

zamestnanectva Ústavu v medziach roz- ; 
počtu, systemizovaných miest a platných ! 
predpisov, i

d) vysiela riaditeľa Ústavu a ostatných 
zverolekárov na služobné alebo študijné ■ 
cesty a povoľuje im dovolené, [

e) upravuje cestovné účty zamestnan
com Ústavu,

f) vydáva tarifu za jednotlivé výkony 
konané Ústavom na žiadosť alebo z úrad- :
nej moci v záujme strán. j

S 7- |

Toto nariadenie nadobúda účinnosť j
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho
spodárstva.

Dr. Tuka v. r.
Dr. Medrický v. r.

ce je 0.94 gr. Priemer mince je 14 mm. 
Hrúbka mince je 1.2 mm.

§ 2.
Slovenská národná banka začne vydá

vať päťhalierové mince u svojho hlavného 
ústavu v Bratislave a u svojich filiálok 
počínajúc dňom 14. decembra 1942.

§ 3.
Päťhalierových mincí dá sa do obehu 

za 50.000 Ks.
§ 4.

(') Päťhalierové mince česko-sloven
ské, vydané podľa zákona č. 94/1932 Sb. z. 
a n. a vládneho nariadenia č. 67 1933 Sb. 
z. a n., ktoré ako zákonné platidlo sú v 
obehu na území Slovenskej republiky, pre
stanú byť zákonným platidlom dňom 30. 
decembra 1942.

(2) Od 31. decembra 1942 do 1. fe
bruára 1943 bude už len Slovenská národ
ná banka v Braúslave a jej filiálky bez 
srážky vymieňať päťhalierové mince česko
slovenské za mince iné alebo bankovky, 
poťažne papierové platidlá.

(’) Od 1. februára 1943 je hocaká vý
mena týchto mincí vylúčená.

2?n.
Vyhláška ministra financií 

zo dňa 5. decembra 1942
o vydaní slovenských päťhalierových min

cí a o stiahnutí päťhalierových mincí 
česko-slovenských.

Podľa § 1 ods. 2, § 3 a § 8 vládneho 
nariadenia č. 45/1939 SI. z- vyhlasujem:

§ 1-
(*)  Päťhalierová mír.ca má v prostried

ku na lícnej strane umiestený znak Slo
venskej republiky. Okolo znaku po okraji 
mince je nápis SLOVENSKA REPUBLIKA | 
a pod znakom rok razby, ktorý je oddele
ný od nápisu po každej strane malým 
štvorcom.

(J Na druhej strane mince na celej plo
che je umiestená číslica „5" a vedľa nej 
malé písmeno „h".

(') Plastiku obidvoch strán mince uza
viera pb okraji plochá obruba. Okraj min
ce je hladký.

(4) Minca je z čistého činku. Váha min- |

Kresba:

Dr. Pružinský v. r.

231.
Vyhláška ministra financií zo dňa 30. novembra 1942,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej 
národnej banky v Bratislave o sberných 
miestach pre clearing slovensko-nemecký.

Podľa § 4 vládneho nariadenia č. 179/ 
1931 Sb. z. a n., ktorým sa vykonáva usta- 

i Hovenie ä 2 bodu 2 zákona č. 7/1924 Sb. 
z. a n., ako aj podľa § 9 opatrenia Stáleho 
výboru č. 166/1929 Sb. z. a n. a podľa § 1 
vládneho nariadenia č. 3/1939 SI. z. vyhla
sujem opatrenie Slovenskej národnej ban
ky v Bratislave č. 39.

Dr. Pružinský v r.
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Opatrenie 
Slovenskej národnej banky v Bratislave 

(č. 39) 
zo dňa 30. novembra 1942 
o sberných miestach pre clearing 

slovensko-nemecký.

Slovenská národná banka podľa § 1 
vládneho nariadenia č. 179/1931 Sb. z. a n. 
a podľa § 1 ods. 2 vládneho nariadenia č. 
44/1939 SI. z. činí toto opatrenie:

§ I-
Ustanovenie § 5 opatrenia Slovenskej 

národnej banky zo dňa 30. júna 1941 č. 30, 
uverejneného vyhláškou ministra financií 
č. 154/1941 SI. z, sa mení a znie takto: 

Platby na „Tovarový účet", na „Kapi
tálový účet", na „Kapitálový p'odúčet" a 
na „Zvláštny účet — obsadené územia" 
Nemeckej zúčtovacej pokladnice (Deut
sche Verrechnungskasse) u Slovenskej ná- 

921

i rodnej banky možno konať prostrednic- 
: tvom týchto sberných miest: 

Ľudová banka, filiálka v Bratislave, 
Moravská banka, odbočka v Bratisla

ve, 
Nemecká obchodná a úverná ba.ika v 

Bratislave,
j Poštová sporiteľňa v Bratislave, 

Sedliacka banka v Bratislave, 
Slovenská banka v Bratislave, 
Tatra banka, filiálka v Bratislave, 
Union banka v Bratislave a 
Živnostenská banka, filiálka v Brati

slave.
§ 2.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia.

SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA 
V BRATISLAVE.

Viceguvernér: Riaditeľ-.
Dr. Fundárek v. r. Dr. Virsík v. r.

TLat: KníhllačiireÄ Andreja v Bratislave.
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232. 
Zákon 

zo dňa 10. decembra 1942 
o drahetnom prídavku a o' jednorazovej 
vianečnej výpomoci štátnym zamestnan

com.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone.:

Diel prvý. 
Drahotný prídavok.

Článok I.
Drahotný prídavok podlá § 1 ods. 1 a 

§ 2 ods. 1 zákona č. 129/1942 SI. z. sa 
zvyšuje:

a) ženatým zamestnancom o Ks 300.— 
mesačne,

b) ostatným zamestnancom o Ks 150.— 
mesačne.

Článok II.
Vydatým štátnym zamestnankyniam 

patrí drahotný prídavok podlá § 1 ods. 1 
pism. b) zákona č. 129/1942 SI. z. a podlá 
článku I. pism. b] tohto zákona len, ak prí
jem obidvoch manželov z akéhokoľvek 
prameňa nepresahuje Ks 36.000 ročne.

Článok III.
Drahotný prídavok podľa §§ 1 a 2 zá

kona č. 129/1942 SI. z. a podľa čl. I. sa 
vypláca mesačne zároveň so služobným 
platom.

Článok IV.
Predpisy upravujúce začiatok, zmenu 

(sniženie) alebo zastavenie služobného 
’ platu platia i pre drahotný prídavok pri

znaný podľa §§ 1 a 2 zákona č. 129/1942 
SI. z. a podľa čl. I.

Článok V.
Drahotný prídavok podľa § 1 ods. 1 

zákona č. 129/1942 SI. z. a podľa čl. I. patrí 
aj požívateľom odpočivných a zaopatrova
cích platov, ktorí konajú službu podľa na
riadenia s mocou zákona č. 13/1942 SI. z. 
Drahotný prídavok treba pripočitaf k ak
tívnym platom, ktoré tvoria základ pre 
výpočet doplatku podľa § 3 nariadenia.

Diel druhý.
Jednorazová vianočná drahotná výpomoc.

Článok VI.
(') Zamestnancom v činnej službe (člá

nok Vil.) vyplatí sa dňa 15. decembra 
1942 jednorázová vianočná drahotná vý
pomoc, a to:

a) ženatým zamestnancom Ks 1.200.—,
b) ostatným zamestnancom Ks 900.—. 

Táto výpomoc sa zvyšuje na každé ne
zaopatrené diefa, na ktoré patrí výchov
né (§ 144 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n. a 
obdobné predpisy), o Ks 100.—.

(2) Zamestnancom, ktorí nie sú v štát
nej službe aspoň rok, prislúcha len pomer
ná časf jednorázovej vianočnej drahotnej 
výpomoci.

(“) Požívateľom odpočivných alebo za
opatrovacích platov, ktorí konajú službu 
podľa nariadenia s mocou zákona č. 13; 
1942 SI. z., vyplatí sa jednorázová vianoč
ná drahotná výpomoc podľa ods. 1 a 2.

(*)  Ustanovenie § 1 ods. 2, 4 a 9 a 
§ 5 zákona č. 129/1942 SI. z. a čl. IL, IV. 
a čl. V. veta druhá platia obdobne aj pre 
jednorázovú vianočnú draholnú výpomoc.

Článok VIL
(') Zamestnancami podľa čl. VI. ods. 1 

sa rozumejú zamestnanci, na ktorých sa 
vzťahuje zákon č. 103,1926 Sb. z. a n. a 
predpisy vydané na základe § 210 uve
deného zákona.

Cena Ks 1.80.
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p) Ustanovenia článku VI. platia tiež: 
a) pre osoby učiteľské, na ktoré sa 

vzťahuje zákon č. 104/1926 Sb. z. a n. a 
zákon č. 308/1940 SI. z.,

b) pre profesorov diecezálnych teolo
gických učilišť (§ 211 zák. č. 103/1926 Sb. 
z. a n.),

c) pre neštátnych profesorov stred
ných a odborných škôl a učiteľských aka
démií,

d) pre duchovných, ktorí poberajú od 
štátu doplnok kongruy podľa zákona č. 
122/1926 Sb. z. a n.,

e) pre štátnych zamestnancov na indi
viduálnu smluvu vo vyšších službách, ak 
ich služobný plat nie je výslovne označe
ný ako mzda.

Diel tretí.
Záverečné ustanovenia.

Článok VIII.
Ustanovenia § 1 ods. 3, 5, 7, 8 a § 4 ods. 

1 a 2 zákona č. 129/1942 SI. z. sa zrušujú.

Článok IX.
(*)  Ustanovenia dielu prvého a čl. VIII. 

platia a nadobúdajú účinnosť dňom 1. ja
nuára 1943; ustanovenia dielu druhého 
dňom 15. decembra 1942. Zákon platí do 
31. decembra 1943.

(!) Tento zákon vykoná minister finan
cií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r, Sivák v. r.
Čatloš v. r. a> za ™™'stra Dr. Fritza
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.

Stano v. r. 
Dr. Karvaš v. r.

233. 
Zákon 

zo dňa 4. decembra 1942
o poplatkovom oslobodení Slovenskej ná

rodnej banky a komunálnych pôžičiek.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone :

§ I-
Právne listiny, týkajúce sa obchodov 

Slovenskej národnej banky, a jej pôžičky 
na ručný záloh (lombard) sú oslobodené 
od poplatkov,

§ 2.
(') Od poplatkov sú oslobodené listiny, 

podania a úradné výkony, ktoré sa týkajú 
pôžičiek vyzdvihnutých politickými ob
cami a cirkvami:

a) na splnenie určite označenej verej
nej úlohy, ktorú sú povolané vykonať po
dľa zákona, pokiaľ účelové určenie pôžič
ky trvá,

b) na účely konverzné.
(2) Oslobodenie podľa ods. 1 sa nevzťa

huje na zmenky a na podania v sporo
vom a exekučnom súdnom pokračovaní.

(2) Poplatníci sú povinní príslušnému 
daňovému úradu do 30 dní:

a) oznámiť skutočnosti, odôvodňujúce 
poplatkové oslobodenie,

b) predložiť listiny (ods. 1) ako aj dô
kazy o účelovom určení pôžičky.

(*)  Podrobnosti určí minister financií 
vyhláškou v Úradných novinách.

§ 3.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

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, Sivák v. r.
Čatloš v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v. r.

Dr. Fritz v. r.

234.
Zákon

zo dňa 4. decembra 1942
o úprave verejných knih, prevzatých od 

cudzích súdov.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone :

§ 1.
(’) Súdy, ktoré prevzaly, alebb prevez

mú, či už v prvopise alebo v odpise, ve
rejné knihy, alebo ich čiastky o nehnuteľ
nostiach katastrálneho územia obci Slo
venskej republiky, ktoré viedly súdy (úra
dy) alebo iné orgány cudzieho štátu, alebo 
ktoré sa dostaly do držby súdov (úradov) 
cudzieho štátu a boly alebo budú vrátené, 
vyhlásia hneď, že tieto knihy prevzaly.
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P) Súdy uvedené v ods, 1 súčasne vy
zvú všetkých, ktorí:

a) sú dotknutí zápismi pripadne zme
nami zápisov vo verejných knihách z času, 
keď tieto knihy neviedol príslušný súd na 
terajšom území Slovenskej republiky, 
alebo

b) namietajú, že vydané odpisy verej
nej knihy (vložiek, protokolov) alebo li
stín, ktoré sú podkladom knihovných zá
pisov, sa odchyľujú od pôvodiny, 
aby podali na súde námi'é'tky v lehote vy
hláškou určenej.

§ 2.
Odpisy verejnej knihy (vložiek, proto

kolov), vyhotovené podlá Dohody č. 79/ 
1941 SI. z. dodatku VIII. čl, 8 ods. 2, sú 
verejnými knihami.

§ 3.
(') Vyhlášku (§ 1) treba vydať o kaž

dom katastrálnom území osobitne.
p) Vo vyhláške treba uviesť:
a) odovzdané verejné knihy a súdy 

(úrady) alebo iné orgány cudzieho štátu, 
ktoré ich vrátily,

b) názov katastrálneho územia podľa 
obce, kam prv tieto nehnuteľnosti patri
ly, ako aj podľa obce, kam boly pričle
nené,

c) nehnuteľnosti podľa čísel vložiek 
(protokolov),

d) vyzvanie podľa § 1 ods. 2 s upozor- 
nenim, že námietky možno podať na sú
de v lehote vyhláškou určenej,

e) upozornenie, že v námietkach treba 
uviesť:

1. katastrálne územie, kde je nehnu
teľnosť, číslo vložky (protokolu) a označe
nie nehnuteľnosti,

2. knihovné zápisy, odpisy vydaných 
verejných kníh (vložiek, protokolov) a li
stín, ktoré sú podkladom namietaného 
kníh'ovnéh'o zápisu,

3. dôvody námietok,
4. dôkazy o uplatňovaných námietkach; 

listinné dôkazy, ak sú poruke, treba pri
pojiť,

f) lehotu na podanie námietok, určenú 
podľa § 4, s upozornením, že zmeškanie 
tejto lehoty nemožno ospravedlniť a že po 
jej uplynutí možno odporovať len podľa 
všeobecných predpisov.

8 4.

(‘) Lehotu na podanie námietok určí 
súd so zreteľom na počet vložiek (proto
kolov) a knihovných zápisov v nich; táto 
lehota nesmie byť kratšia ako 30 dni, po
čítaných odo dňa vyvesenia vyhlášky na 
súdnej doske. Posledný deň tejto lehoty 
treba označiť kalendárnym dňom.

(2) Vyhlášku treba vyvesiť na úradnej 
doske súdu a v obciach, v ktorých katastri 
sú nehnuteľnosti. Obce treba požiadať, 
aby na vyhlášku upozornily verejnosť spô
sobom v mieste obvyklým. Vyhlášku treba 
uverejniť v Súdnom ústrednom oznamova
teli a doručiť poručenskému súdu, Štátne
mu pozemkovému úradu, Ministerstvu ho
spodárstva (Ústrednému hospodárskemu 
úradu), Finančnej prokuratúre a prípadne 
inému p'ozemnoknižne zainteresovanému 
úradu.

§ 5.
Rozhodnutia a zápisy,. vykonané ma

ďarskými súdmi (úradmi) po 2. novembri 
1938, alebo po dni, kedy sa dodatočne 
rozhodlo o pripojení územia k Slovenskej 
republike, a rozhodnutia a zápisy, vyko
nané súdmi Generálneho gubemátu po 
31. decembri 1939, sú neplatné. Takéto 
zápisy treba z úradnej moci vymazať.

§6.
(‘) Ak vznikne pochybnosť, či je zápis 

platný, rozhodne súd usnesením po vy
počutí zúčastnených osôb.

(2) Ako zúčastnené osoby treba pred
volať aj tých, ktorí žiadajú o ďalšie zápi
sy, vzťahujúce sa na zápis, vzatý v po
chybnosť, hoci ich žiadosť ešte nebola vy
bavená.

(') V predvolaní treba uviesť predmet 
výsluchu s označením zápisu, o ktorý ide, 
a treba zúčastnených upozorniť, že ak sa 
na riadne predvolanie nedostavia, súd bu
de mať za to, že súhlasia s výmazom zá
pisu.

ľ) Ak sa zúčastnení pri výsluchu do
hodnú o platnosti alebo zmene zápisu, súd 
ďalšie zariadi podľa tejto dohody.

§ 7.
(‘) Ak sa namieta, že vo verejných kni

hách bol vykonaný zápis, pripadne bola 
prevedená zmena, alebo že odpis sa od
chyľuje od pôvodiny (§ 1 ods. 2 a § 2) a 
nepostačujú dôkazy stranou predložené, 
treba námietky vyšetriť z úradnej p'ovin-
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nosti. Podľa výsledku šetrenia súd rozhod
ne o námietkach usnesením.

(“) Pri odpisoch ako aj pri pôvodinách 
knihovných vložiek (protokolov) súd pre
skúma aj, či sú vhodné, aby boly ďalej ve
dené ako časf verejných kníh. Ak nevy
hovujú rozmermi papiera, akosťou mate
riálu, alebo obsahom a spôsobom vedenia, 
treba z nich vyhotovif odpis vyhovujúci 
pre ďalšie vedenie, a to prípadne za sú
činnosti iných na to povolaných vrchností. 
Takto nahradené odpisy a pôvodiny treba 
uschovať v príslušných spisoch.

(“) Ak odovzdaná vložka (protokol) 
alebo jej odpis má byf časťou viazanej kni
hy, treba ju prepisaf do najbližšej voľnej 
vložky (protokolu).

§ 8.

(') Súd právoplatne vybaví podané ná
mietky, podľa nich opraví alebo vymaže 
neplatné zápisy, podania zapíše do po- 
zemnoknižnéh'o denníka a poznačí na 
okraji vložky (protokolu) podania:

a) podané na príslušných slovenských 
súdoch a zapísané do osobitného soznamu 
podľa úpravy Ministerstva pravosúdia,

b) prevzaté v pôvodine od súdov cu
dzích štátov,

c) vzťahujúce sa na zápisy vymazané 
podľa §§ 5 alebo 6,

d) prevzaté od súdu cudzieho štátu len 
v odpise preto, lebo sa súčasne vzťahujú 
na nehnuteľnosti ležiace na území Sloven
skej republiky aj cudzieho štátu,

e) od súdu (úradu) cudzieho štátu síce 
neprevzaté, nakoľko sa vzťahujú na ne
hnuteľnosti uvedené pod písm. d), ale za
písané do osobitného soznamu podľa úpra
vy Ministerstva pravosúdia.

(') Ak súd prevzaté vložky (protokoly) 
uzná za spôsobilé pre ďalšie vedenie, odo
vzdá ich na všeobecné používanie ako ve
rejnú knihu, čo oznámi vyhláškou. Vy
hlášku treba uverejniť a doručiť obdobne 
podľa ustanovenia § 4 ods. 2 a c krem toho 
treba ju doručiť aj príslušnému katastrál
nemu meračskému úradu.

(") Vyhláška má obsahovať:
a) označenie verejných kníh (vložiek, 

protokolov) podľa § 3 ods. 2 písm. b) a c), 
ktoré sa odovzdajú na všeobecné použí
vanie,

b) deň, ktorým sa odovzdávajú na vše
obecné používanie.

(4) Súd súčasne založí vyhotovenie vy
hlášky pred prvú stranu verejnej knihy 
alebo pred prvú vložku (protokol), vzťa
hujúcu sa na toto katastrálne územie. Na 
každej vložke (protokole) na strane A) po
znamená toto: „Účinnosť verejnej knihy 
odo dňa........". Vložky (protokoly) sa za
radia a opatria bežnými číslami podľa dňa, 
kedy boly dané na všeobecné používanie 
s prihliadnutím k predchádzajúcim číslam 
vložiek (protokolov) katastrálneho úze
mia, kam boly nehnuteľnosti pričlenené.

§ 9.
(') Keď vložky (protokoly) niektorého 

katastrálneho územia sa daly na všeobec
né používanie ako verejné knihy, súd:

a) vybaví podania o knihovné zápisy 
podané na súde, alebo ak podania boly sí
ce vybavené, ale vybavenie vo verejnej 
knihe nebolo ešte vykonané, vykoná ich, 
a ťo ak ide o nehnuteľnosti:

1. vo vložkách (protokoloch) prevza
tých z Maďarského kráľovstva a podania 
boly podané po 2. novembri 1938, prípad
ne po dni, kedy bolo rozhodnuté dodatoč
ne o pripojení územia k Slovenskej repu
blike,

2. vo vložkách (protokoloch) prevza
tých z Generálneho gubernátu a podania 
boly podané po 31. decembri 1939;

b) vybaví znova podania, 'o' ktorých vy
konané zápisy boly ako neplatné podľa § 
5 vymazané;

c) vykoná knihovný zápis usnesení, 
ktoré vydal a ktoré sa majú zapísať z úrad
nej moci do verejnej knihy; usnesenia a 
rozsudky súdov (úradov) cudzieho štátu, 
podľa ktorých sa má nariadiť knihovný 
zápis z úradnej moci, treba posudzovať 
ako dožiadanie o zápis;

d) vyhotoví a dodá príslušnému kata
strálnemu meračskému úradu výpis zo vše
tkých nových knihovných vložiek podľa 
ustanovení §§ 42 a 43 zákona č. 177/1927 
Sb. z. a n.

(-’) Podania o knihovné zápisy možno 
vziať zpät len, ak na tú istú nehnuteľnosť 
alebo knihovné právo nedošlo neskoršie 
iné podanie, alebo ak v neskoršom podaní 
nie je uplatňované také právo, ktoré by 
tým utrpelo ujmu.

§ 10.
f) O všetkých podaniach treba rozho

dovať podľa právnych predpisov platných
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v čase, ktorý je rozhodný pre poradie zá
pisu.

p) Podania, na podklade ktorých vy
konané zápisy boly vymazané ako neplat
né, treba posudzovať, akoby neboly vyba
vené, a preto treba prihliadať k ostatným 
podaniam, týkajúcim sa tej istej nehnuteľ
nosti alebo toho istého knihovnéh'o práva, 
podľa ustanovení o knihovnom poradí.

(’) Ak súd zistí z prevzatého spisového 
materiálu, že nebol vykonaný zápis, ktorý 
povolil bývalý česko-slovenský alebo slo
venský súd na základe podania došlého 
pred 2. novembrom 1938, prípadne pred 
dňom, kedy bolo rozhodnuté dodatočne o 
pripojení územia k Slovenskej republike, 
a pred 31. decembrom 1939 súd Generál
neho gubernátu, nariadi dodatočne výkon 
tohto zápisu a nariadi doručiť usnesenia 
o tom. Tak isto nariadi doručenie usnese
nia, ak zistí, že nebolo doručené zúčastne
ným osobám usnesenie, podľa ktorého bol 
zápis povolený a vykonaný,

ľ) Ak súd zistí, že od súdu cudzieho 
štátu nebolo prevzaté podanie, ktoré ne
bolo týmto súdom vybavené, pripadne ne
bol o ňom zápis vykonaný, treba poda
nie. vyžiadať. Dodatočne dodané p'ozenmo- 
knižné podanie vybaví sa podľa ustanove
ní § 8.

(') Ak chýbajúce pozemnoknižné poda
nie (ods. 4) nebude dodané preto, že sa 
stratilo, súd vyzve strany, aby podanie a 
prílohy nahradily a prevedie rekonštruk
ciu chýbajúceho podania. Poradie rekon
štruovaného podania sa riadi podľa usta
novení § 11. Ak rekonštruované podanie 
nemá zákonných náležitostí pre kladné 
vybavenie, súd predvolá zúčastnené osoby 
na vypočutie. Ak zúčastnená strana ne
uzná správnosť rekonštruovaného poda
nia, súd žiadosť zamietne a žiadateľa od
káže na spor.

(°) Ak podania nemajú všetky náleži
tosti podľa osobitných právnych predpisov 
[o pozemkovom katastre, pozemkovej re
forme, o právnom postavení Židov, cudzin
cov a pod.), odchylných od ustanovení 
pozemnoknižného poriadku, súd vyzve 
stranu, aby nedostatok odstránila v urče
nej lehote. Ak strana v tejto lehote nedo
statok neodstráni, súd podanie zamietne.

(T) Ak pri prevádzaní úpravy verej
ných kníh podľa tohto zákona zistené ne
dostatky podaní alebo namietaných zápi
sov možno odstrániť vypočutím zúčastne
ných, možno ich hromadne vypočuť na 
mieste samom.

§ 11.
0 knihovnom poradí platia tieto usta

novenia:
1. Pri žiadostiach podaných na sloven

skom súde poradie riadi sa vždy podľa ča
su, kedy došly na príslušný súď, a to bez 
zreteľa, či sa zápis nariaďuje z úradu ale
bo na žiadosť;

2. pri žiadcstiach podaných na súde 
(úrade) Maďarského kráľovstva po 2. no
vembri 1938, prípadne po dni, kedy bolo 
dodatočne rozhodnuté o pripojení územia 
k Slovenskej republike, a na súde Gene
rálneho gubernátu — po 31. decembri 
1939, riadi sa poradie podľa dňa, ktorého 
spisy boly odovzdané príslušnému sloven
skému súdu. Medzi niekoľkými podania
mi, týkajúcimi sa tej istej nehnuteľnosti 
alebo toho istého knihovného práva, je 
rozhodný čas, kedy došly na súd (úrad), u 
ktorého bola v tom čase knihovná vložka 
(protokol);

3. pri žiadostiach podaných na bývalom 
česko-slovenskom alebo slovenskom súde 
pred 2. novembrom 1938, pripadne pred 
dňom, kedy bolo -dodatočne rozhodnuté o 
pripojení územia k Slovenskej republike 
a na príslušnom súde Generálneho guber
nátu — pred 31. decembrom 1939, riadi sa 
poradie podľa času, kedy boly podané na 
súde, ak tieto podania zodpovedajú ostat
ným ustanoveniam tohto zákona.

§ 12.
(') Ak vznikne- pochybnosť o poradí 

niekoľkých zápisov, ktoré majú byť povo
lené na tú istú nehnuteľnosť alebo knihov- 
né právo, treba pred vybavením vypočuť 
zúčastnené osoby. V predvolaní, ktoré sa 
má doručiť do vlastných rúk, treba uviesť 
navrhované zápisy ako aj poradie, v kto
rom sa majú vykonať, s upozornením, že 
ak predvolaný na vypočutie nepríde, súd 
bude mať za to, že predvolaný súhlasí 
s navrhovaným poradím. Ak zúčastnená 
osoba je na neznámom mieste, ustanoví jej 
súd opatrovníka.

(:) Ak sa zúčastnené osoby pri vypo
čutí ďohodnú, vybaví sa podanie podľa do
hody a v tomto poradí prevedú sa aj zá
pisy. Ak k dohode nedôjde, súd odkáže 
strany na spor.

§ 13.
O všetkých podaniach, týkajúcich sa 

tej istej vložky (protokolu), treba rozhod
núť v jednom usnesení. Ak sa má poradie



928 Slovenský zákonník č. 234,

niekoľkých zápisov odchýliť od poradia 
podľa všeobecných predpisov, treba to v 
usnesení uviesť a vyznačiť v zápisoch vo 
verejnej knihe. Usnesenie treba doručiť 
všetkým zúčastneným do vlastných rúk.

§ 14.
P) Keď na všetky došlé a odovzdané 

podania vo' verejnej knihe niektorého ka
tastrálneho územia knihovné úkony boly 
prevedené, súd vyzve vyhláškou všetkých, 
ktorí podali také podania, o ktorých malo 
byť rozhodnuté podľa § 9, a nedostali ešte 
do dňa vyhlášky vybavenie od slovenské
ho súdu, aby do 30 dní odo dňa vyvesenia 
vyhlášky prihlásili sa na súde a uviedli ob
sah, čas a miesto podania. Deň, kedy bola 
vyhláška na súde vyvesená, treba vo vy
hotovení uviesť. Inak o uverejnení a doru
čení vyhlášky platia ustanovenia § 4 ods. 
2 obdobne; okrem toho treba vyhlášku vy
vesiť obvyklým spôsobom aj v susedných 
obciach.

(2) Ak v lehote vyhláškou určenej zá
ujemca sa nehlási, treba mať za to, že pô
vodne podaný a nevybavený jeho návrh 
bol zpät vzatý. Osoby, ktoré by mohly 
mať právny záujem na tom, aby bol vyko
naný z úradnej moci niektorý opominulý 
zápis, treba vyzvať, aby v tej istej lehote 
daly súdu podnet k dodatočnému výkonu; 
ináč neskorší zápis nebude mať účinok 
proti osobám, ktoré nadobudnú právo, dô
verujúc knihovnému stavu. Na tieto práv
ne účinky treba vo vyhláške upozorniť.

(’) Ak bol prihlásený opominutý zá
pis, treba vložku (protokol) po vypočutí 
zúčastnených osôb podľa dohody alebo 
rozhodnutia opraviť alebo doplniť.

§ 15.
(') Ak vložka (protokol) verejnej knihy 

alebo jej odpis, vyhotovený podľa § 2, 
vzfahuje sa aj na nehnuteľnosti, ležiace 
na území cudzieho štátu, treba tieto ne
hnuteľnosti odpísať a uvedomiť o tom ka
tastrálny meračský úrad, príslušný súd 
(úrad) cudzieho štátu a osoby, ktorých 
práva odpísaním sú dotknuté. Zápisy, na
kolko sa týkajú odpísaných nehnuteľností, 
sa vymažú alebo opravia z úradnej povin
nosti. Výmaz alebo oprava sa vykonajú 
tiež v mape verejných kníh, nakoľko sa 
jej dotýkajú.

(2) Ak bola niektorá parcela rozdelená 
štátnou hranicou, treba to po dohode s ka
tastrálnym meračským úradom vyznačiť 

vo vložke (protokole) a v mape, a ak to 
treba, označiť novým parcelným (miesto- 
pisným) číslom. Usnesenie o tom sa doru
čí podľa ods. í.

(’) Ak sa zistí, že nehnuteľnosť zapísa
ná vo vložke (protokole) určitého kata
strálneho územia je v skutočností častou 
iného katastrálneho územia, súd učiní opa
trenie, aby táto nehnuteľnosť bola zapísa
ná podľa skutočného stavu.

(‘) Na katastrálnych územiach s po- 
zemnoknižnými protokolmi a katastrálny
mi operátmi pripravenými k zakladaniu 
vložiek (nových pozemkových kníh), treba 
hneď (ods. 1 až 3) započať so zakladaním.

§ 16.
(’) Ak sa odpisujú z vložky (protoko

lu) parcely, ležiace na území cudzieho štá
tu, obťažené záložným právom, nezriaďuje 
sa simultánne záložné právo.

(2J Ak v odovzdaných vložkách (proto
koloch) je simultánne záložné právo zapí
sané, zostane tento záväzok, nakolko ne
bude treba zápisy vymazať podlá § 5, ak 
viazne vo dvoch alebo viacerých z odo
vzdaných vložiek (protokolov). Ak je me
dzi nimi vložka (protokol), ktorá je hlav
nou vložkou, a ak zoslala niektorá vedľaj
šia vložka v správe cudzieho štátu, treba 
previesť výmaz simultánneho záväzku 
s touto vedľajšou vložkou. Ak boly odo
vzdané vedľajšie vložky, treba nariadif 
výmaz simultánneho záväzku s vložkou 
(protokolom) ako hlavnou vložkou, vede
nou súdom (úradom) cudzieho štátu a po
dľa toho, či ide o jednu alebo niekolko 
vložiek, treba zrušiť tento záväzok alebo 
zriadiť jednu z vložiek (protokolov) za 
hlavnú vložku. V tomto prípade treba na
riadiť doplnenie zápisov podľa odpisu do
terajšej hlavnej vložky a listín vzťahujú
cich sa na simultánne záložné právo, vy
žiadaných od súdu (úradu] cudzieho štátu.

(’) Ak vzniknú pochybnosti, rozhodne 
súd po vypočutí zúčastnených osôb, pri
čom treba hľadieť na to, aby pohľadávka, 
zaistená záložným právom simultánne vo 
vložkách (protokoloch) tunajšieho súdu a 
súdu (úradu) cudzieho štátu, bola rozdele
ná na tieto vložky (protokoly) so zruše
ním simultánneho záväzku.

(*)  Podľa ustanovení 'ods. 2 a 3 treba 
postupovať aj vtedy, ak sa odovzdajú súdu 
(úradu) cudzieho štátu vložky (protokoly), 
v ktorých je zapísané simultánne záložné 
právo s vložkami (protokolmi), ktoré ve
die aj naďalej tunajší súd.
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§ 17.
Kým odovzdané knihy (vložky, proto

koly) nebudú dané na všeobecné používa
nie ako verejné knihy, možno z nich vydá
vať výpisy alebo odpisy len s výslovnou 
poznámkou, že vložka (protokol) nenado
budla účinnosť verejnej knihy.

§ 18.

Proti rozhodnutiam vydaným v pokra
čovaní podlá tohto zákona sú prípustné 
opravné prostriedky určené pozemno- 
knižným poriadkom.

§ 19.
(‘) Podania, zápisnice, dohody o pora

dí (§ 12) a zápisy, ak slúžia len. na upra
venie verejných kníh podľa tohto zákona, 
okrem sporného pokračovania, sú oslobo
dené od poplatkov.

(=) Z podaní na súdoch (úradoch) cu
dzieho štátu a nimi tiež vybavených po
platky sa nevyberajú. Z listín, ktoré sú 
podkladom týchto knihovných zápisov, 
nevyberá sa listinný poplatok, ak len ne
bol spáchaný dôchodkový priestupok proti 
tunajším poplatkovým predpisom.

(’) Súd oznámi príslušnému daňovému 
úradu všetky rozhodnutia, vydané ô poda
niach na súde (úrade) cudzieho štátu, ako 
aj rozhodnutia o účinnosti knihovných zá
pisov, vykonaných na súdoch (úradoch) 
cudzieho štátu. V týchto usneseniach uve
die, či a ako sú listiny a podania kolkova- 
né, ako aj iné údaje potrebné na vymera
nie poplatku. Ak ide o zápis vlastníckeho 
práva, služobností, užívania alebo požíva
nia, alebo práva spojeného s nehnuteľno
sťami, zašle súd overený odpis listín prí
slušnému daňovému úradu. Údaj o poplat
koch nie je potrebný, ak je zjavný z ove
rovacej doložky^

§ 20.

Ustanovenia tohto zákona treba použiť 
aj na banské knihy s tým rozdielom, že 
prevzaté odpisy v žiadnom pripade ne
možno použiť na ďalšie vedenie; tieto tre
ba po preskúmaní a prípadnej oprave ešte 
pred odovzdaním verejnosti znovu pre
viesť na novoutvorených listoch banských 
kníh pravidelne vedených na príslušnom 
krajskom súde. Každý novoutvorený list 
podpíše sudca a vedúci listovný banskej 
knihy. Na odpisoch, ktoré sa uložia do ar
chívu, sa vyznačí usnesenie, ktorým sa 

nariadilo nové prevedenie a poukáže sa na 
novoutvorené listy banskej knihy.

§ 21.
Ustanovenia tohto zákona platia aj na 

železničnú knihu a na spisy, vzťahujúce sa 
na túto knihu, ak nie.sú v rozpore a práv
nymi predpismi o jej vedení.

§ 22.
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťa

hujú na kmeňové knihy a listiny vodných 
ciest (kanálov).

§ 23.
Ak v rámci spisovej rozluky od súdov 

(úradov) cudzieho štátu prevzaté pozem- 
noknižné vložky (protokoly) jednotlivých 
obci sú nepravidelne vedené alebo po- 
zemnoknižné podania nevyhovujú práv
nym predpisom, minister pravosúdia sa 
zmocňuje s prípadu na prípad, zachová
vajúc materiálne ustanovenia zákona, 
upraviť potrebné odchýlky pokračovania.

§ 24.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pra
vosúdia, minister financií a minister za
hraničných vecí.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Pružinský v. r. Dr. Fritz v. r.

235.
Zákonzo dna 10. decembra 1942 

o zmene právnych predpisov o súdnictve 
v sociálnom poistení baníkov.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone :

§ t

(') Názov Rozh'odčieho súdu Revímej 
bratskej pokladnice, zriadeného podľa § 
58 zákona č. 242/1922 v znení zákona č. 
200/1936 Sb. z. a n., sa mení na „Rozhodči 
súd pre spory v sociálnom poistení baní
kov“ (v ďalšom texte „Rozhodči súd“).

(:) Sídlom Rozh'odčieh'o súdu je Brati
slava.
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(’) Do výlučnej pôsobnosti Rozh'odčie- 
ho súdu patrí rozhodovať b sporoch medzi 
Robotníckou sociálnou poisťovňou (v ďal
šom texte „Poisťovňa") a jej poistencami, 
vzniklých z poistných pomerov podľa zá
kona č. 242/1922 Sb. z. a n. v znení práv
nych predpisov tento zákon meniacich a 
doplňujúcich.

P) O zriadení Rozhodčieho súdu a o 
pokračovaní pred ním platia ustanovenia 
zákona č. 242/1922 Sb. z. a n. v znení 
právnych predpisov tento zákon menia
cich a doplňujúcich s odchýlkami uvede
nými v tomto zákone.

p) Rozhodčí súd sa skladá z predsedu, 
jeho námestníka a z 12 prísediacich, 
z ktorých 6 sú za skupinu poistencov a 6 
za skupinu zamestnávateľov. Každý prí
sediaci má svojho náhradníka.

(°) Predsedu Rozhodčieh‘o súdu a jeho 
námestníka menuje a odvoláva minister 
pravosúdia zo sudcov z povolania, čin
ných v sídle Rozhodčieho súdu. Prísedia
cich a ich náhradníkov ustanovuje mini
ster vnútra na 6 rokov na návrh záujmo
vých sdružení (zák. č. 70/1942 a 131/1942 
SI. z.). Minister vnútra môže prísediaceho 
(náhradníka) zbaviť funkcie, ak prísediaci 
(náhradník) trvale zanedbáva svoje povin
nosti, alebo ak sa vyskytne niektorý vylu
čujúci dôvod (ods. 7).

p) Prísediacim nemôže byf:
a) cudzí štátny občan,
b) predseda Poisťovne, jeho zástupca, 

člen Poradného sboru, Predsedníckej rady 
alebo Revíznej komisie Poisťovne ako aj 
zamestnanec tejto,

c) kto Kol právoplatne odsúdený pre 
zločin alebo prečin,

d) kto bol právoplatným súdnym výro
kom zbavený práva voľne nakladať s ma
jetkom,

e) kto upadol do konkurzu, kým kon
kurz trvá, ako i ten, na žiadosť koho sa na
riadilo vyrovnávacie pokračovanie, kým 
toto nebolo vyhlásené za skončené.

§ 2.
(') Proti výmeru Poisťovne možno po

dať žalobu na Rozhodčí súd za rok odo 
dňa doručenia výmeru.

P) Žalobu treba podať písomne vo 
dvoch vyhotoveniach alebo podať ju ústne 
do zápisnice priamo na Rozhodčom súde.

§ 3.
(') Proti rozsudkom Rozhodčieho súdu 

možno sa odvolať z dôvodov: a) že pokra
čovanie na Rozhodčom súde bolo vadné, 
b) že rozsudok je nezákonný alebo c) že 
skutkový stav bol nesprávne zistený.

(■') Odvolanie treba podať písomne, 
dvojmo na Rozhodčom súde d‘o 60 dní odo 
dňa doručenia rozsudku, alebo ak sa stra
na doručenia vzdala, — odo dňa vyhláse
nia rozsudku. Odvolanie musi podpísať 
advokát; ak sa odvoláva Poisťovňa, — ad
vokát alebo právny úradník Poisťovne, 0 
udelení práva chudoby rozhoduje predse
da Rozhodčieho súdu podľa ustanovení 
občianskeho sporového poriadku.

(') V pokračovaní na odvolacom súde 
nemožno vzniesť novú námietku, ani nový 
nárok, vyjmúc nárok na náhradu trov od
volacieho pokračovania. Uvádzať nové 
skutočnosti alebo ponúkať nové dôkazy 
možno aj na odvolacom súde.

§ 4.
p) Predseda Rozhodčieho súdu odmiet

ne odvolanie, ak bolo podané oneskorene 
alebo osobou na to neoprávnenou.

p) Ak predseda zistí, že odvolanie je 
formálne vadné, odstráni chyby sám, ak 
je to možné, alebo vyzve stranu, aby ich 
odstránila, určiac jej na to krátku nepre- 
dlžiteľnú lehotu s tým, že ak vyzvaný chy
bu v určenej lehote neodstráni, bude sa 
pokladať, že od odvolania upúšťa. Ak bola 
chyba v určenej lehote odstránená, pokla
dá sa odvolanie tak, ako by bolo v opra
venom znení podané v deň, kedy pôvodne 
došlo.

P) Proti rozhodnutiu predsedu podľa 
ods. 1 a 2 možno si sťažovať v lehote 15 
dní odo dňa doručenia rozhodnutia na 
Hlavný poisťovací súd. Sťažnosť treba po
dať u predsedu Rozhodčieho súdu písom
ne v jednom vyhotovení a netreba 0 nej 
odporcu uvedomiť.

P) Predseda Rozhodčieho súdu d‘oruči 
vyhotovenie správne podaného odvolania 
druhej sporovej strane a poučí ju, že môže 
podať písomnú odpoveď v 15 dňoch odo 
dňa doručenia vo dvoch vyhotoveniach. O 
podaní odpovede treba odporcu uvedomiť 
doručením vyhotovenia odpovede.

P) Keď došla odpoveď alebo márne 
uplynula lehota na jej podanie, predloží 
predseda Rozhodčieho súdu spisy Hlavné
mu poisťovaciemu súdu.
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§ 5.
(') O odvolaniach proti rozhodnutiu 

Rozhodčieho súdu rozhoduje Hlavný po
isťovací súd v Bratislave (vl. nár. č. 27/ 
1939 SI. z.) v osobitnom trojčlennom sená
te pre sociálne poistenie banik'ov, sľože- 
nom zo sudcov z povolania.

(s) Predsedu a členov senátu, ak'o aj 
ich náhradníkov menuje minister pravo
súdia zo sudcov činných v sídle Hlavného 
poisťovacieho súdu.

§ 6.
Na odvolacie pokračovanie platia usta

novenia §§ 230 až 233 zákona č. 221/1924 
Sb. z. a n. v znení právnych predpisov ten
to zákon meniacich a doplňujúcich, nakoľ
ko tento zákon neustanovuje inak.

§ 7.
t1) Právoplatné rozhodnutia Rozhod

čieho súdu a osobitného senátu Hlavného 
poisťovacieho súdu (§ 5), ako aj pokonáv- 
ky na nich uzavreté, sú vykonateľné súd
nou exekúciou. Exekúciu povoľuje a vy
konáva exekučný súd.

(2) K žiadosti o exekúciu treba pripojiť 
vyhotovenie exekučného titulu, doplnené 
doložkou vykonateľnosti.

§ 8.
f1) Osobné a vecné náklady spojené s 

činnosťou Rozhodčieho súdu a osobitného 
senátu Hlavného poisťovacieho súdu znáša 

štát. Na tieto náklady prispieva Poisťovňa 
sumou, ktorej výšku a spôsob zaplatenia 
určí minister pravosúdia po dohode s mi
nistrom vnútra.

(2) Odmenu predsedu Rozhodčieho sú
du, jeho námestníka, predsedu a členov 
osobitného senátu Hlavného poisťovacieho 
súdu, ako aj výšku náhrady prísediacim 
určuje minister pravosúdia po dohode s mi
nistrom vnútra.

§9.
Predseda Rozhodčieho súdu, jeho ná

mestník a prísediaci ostávajú v tejto 
funkcii, kým nebudú menovaní noví členo
via Rozhodčieho súdu podľa tohto zákona.

- § 10.
Zrušujú sa ustanovenia § 58 ods. 2 až 

4 a §§ 59 až 64 zákona č. 242/1922 v znení 
zákona č. 200/1936 Sb. z. a n. a §§ 85 až 
94 vl. nár. č. 197/1923 Sb. z. a n.

§ 11-
Tento zákon platí a nadobúda účin

nosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
pravosúdia a minister vnútra so zúčastne
nými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r.
Dr, Pružinský V. r. za ministra Dr. Fritza.

Stano v. r.

Tlač: KnihllatiareÄ Andreja v Bratislave.
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236.
Zákon

zo dňa 10. decembra 1942, 
ktorým sa menia a doplňujú právne pred
pisy o organizácii nositeľov verejnopráv

neho poistenia.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ I-

í1) Predsedov nositeľov verejnoprávne
ho poistenia menuje a odvoláva prezident 
Republiky na návrh ministra vnútra.

(2) Každý predseda má svojho stáleho 
zástupcu (podpredseda), ktorý, ak zastu
puje predsedu, vykonáva všetky jeho prá
va a povinnosti. Podpredseda zúčastňuje 
sa na zasadnutiach poradného sboru prí
padne predsedníckej rady aj ked nie je 
ich členom. O menovaní a odvolaní pod
predsedu platí ustanovenie ods. 1.

(') Predsedom a podpredsedom môže 
byt len slovenský štátny občan; povinní 
sú bývať v Bratislave.

C) Predseda a podpredseda skladajú do 
rúk prezidenta Republiky túto prísahu: 
„Prisahám Bohu Všemohúcemu a Vševe- 
dúcemu, že budem verný Slovenskej re
publike, budem svedomite a nestranne pl
niť sv‘oje povinnosti a zachovávať všetky 
zákony a nariadenia. Tak mi Pán Boh po
máhaj I"

(°) Funkcia predsedu a podpredsedu je 
čestná. Namiesto platu patrí obom paušál
na mesačná odmena na účet príslušného 
nositeľa verejnoprávneho poistenia. Výšku 
odmeny určí predsedovi vláda na návrh 
ministra vnútra, podpredsedovi minister 
vnútra na návrh predsedu príslušného no
siteľa verejnoprávneho poistenia.

§ 2.
(’) Predseda nositeľa verejnoprávneho 

poistenia môže so súhlasom ministra vnú
tra podľa potreby pre určitú časť agendy 
alebo pre osobitné úlohy okrem poradné
ho sboru zriadiť aj iné poradné orgány a 
môže ich hocikedy zrušiť. Zriadením ta
kýchto orgánov nie je dotknutá pôsobnosl 
poradného sboru a revíznej komisie.

(2) Členovia poradných orgánov (ods 
1) majú nárok na ‘odmenu ako členovia po 
radného sboru.

§3.
f1) Ak nositeľ verejnoprávneho poiste

nia vykonáva poisťovaciu agendu vo via
cerých odboroch, každý z poisťovacích od
borov -vykonáva úlohy svojho poisťovacie
ho odvetvia osobitne, s výnimkou tých, 
-ktoré sú spoločné pre viaceré odbory. 
Jednotným vedením alebo správou spoloč
ných vecí predseda poverí niektorého ria
diteľa odboru alebo osobitného vedúceho 
úradníka, ktorému môže udeliť právne po
stavenie riaditeľa odboru.

(2) Podiel, ktorým prispejú jednotlivé 
odbory na výdavky spojené s vecmi spo
ločne spravovanými, určí predseda so 
schválením ministra vnútra.

§4.
Ustanovenie právnych predpisov, kto

ré odporujú tomuto zákonu, sa zrušujú.

§ 5.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. ja

nuára 1943; vykoná ho minister vnútra.
Dr. Tiso v. r.

Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.

Cena Ks 3.20.
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237.
Zákonzo dňa 4. decembra 1942, 

ktorým sa menia a doplňujú niektoré práv
ne predpisy o robotníckom sociálnom 

poistení.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

Cl. I.
Ustanovenia zákona č. 221/1924 Sb. z. 

a n. v znení právnych predpisov tento zá
kon meniacich a doplňujúcich sa menia a 
doplňujú takto:

§ 7.
(‘) Poistenie pre prípad nemoci vzniká 

dňom, kedy zamestnanec vstúpil do za
mestnania zakladajúceho poistnú povin
nosť, poťažne dňom, kedy začal zamestna
nec, ktorý bol odhlásený podľa § 17 ods. 2, 
opätovne vykonávať práce alebo služby.

(') Poistenie invalidné a starobné vzni
ká tiež dňom, uvedeným v ods. 1, avšak 
len, ak bol zamestnanec u poisfovne 
včas (§ 17) prihlásený k poisteniu. Ale sa 
tak nestalo, vzniká toto poistenie až 
dňom, kedy prihláška došla do poisťovne 
alebo kedy bola doporučene podaná na 
poštu. Dobu pred týmto dňom treba zará
tať len vtedy, ak prihlášku podal zamest
návateľ alebo zamestnanec a ak bolo po
istné za túto dobu zaplatené skôr, než na
stal poistný prípad; do čakacej doby (§ 
107) započítava sa však najviac päťde
siat príspevkových týždňov. Doba za
mestnania, za ktorú bol zamestnanec pri
hlásený k poisteniu po uplynutí lehoty 
uvedenej v § 17 až po dovŕšení 65. roku 
veku, sa nezapočítava ani do čakacej do
by, ani ako príspevková doba do zvyšo- 
vacích čiastok.

(3) Poistenie zaniká dňom, kedy:
a) poistenec vystúpil zo zamestnania;
b) poistenec bol odhlásený podľa § 17 

ods, 2;
c) nastala okolnosť, pre ktorú je za

mestnanec vyňatý z poistnej povinnosti.

§ U.
(‘) Hodnotu naturálnych požitkov tre

ba započítať do pracovného zárobku podľa 
miestnych priemerných cien.

(s) Ministerstvo vnútra po vypočutí zá
stupcov záujmových sdružení urči vyhláš
kou do 15. decembra každého roku hod
notu naturálnych požitkov pre budúci rok 
so záväznou a konečnou platnosťou pre 
obvod celého štátu. Počas brannej poho
tovosti (vyhláška č. 115/1941 SI. z.) hodno-, 
tu naturálnych požitkov určuje Najvyšší 
úrad pre zásobovanie po dohode s Mini
sterstvom vnútra.

§ 12.
(*)  Poistenci zaradia sa podľa pracov

ného zárobku do tried takto:

Tf
itd

ü I Pracovný zárobok

Za
 st

re
dn

ý 
de

nn
ý z

ár
o

bo
k p

la
t! K

?

denne Ks týždenne Ks mesačne Ks

nad do nad do nad <lu

1. __ 6.— __ ;16.- — 150.— 4.—
2. 6.— 10.- 36.— 60.— 150.— 250.— 8.—
3. 10.— 15.- 60.- 90.— 250.— 375.— 12.50
4. 15 — 20.— 90.— 120.— 375.— 500.— 17.50
5. 20.— 25.— 120.— 150.— 500.— 625.— 22.50
6. 25.— 30.— 150.— ISO.— 625.— 750.- 27.50
7.1 30.— 35.— 180.— 210.— :750.— 875.- 32.50
8. 35.— 40.— ; 210.— 240.— ■ 875.— 1000. 37.50
9. 40.— 45.— 240.— 270.— 1000.- 1125. - 142,50

10. 45.- 50.— 1270.— 300.— 11125.- 1250. - >47.50
11. 50.— i300.— 11250.- 52.50

(:) Poistenca, ktorý pracuje obvykle 
šesť dni v týždni, alebo ktorého doba za
mestnania u jedného zamestnávateľa 
zpravidla nepresahuje týždeň, treba zara
diť podľa zárobku pripadajúceho na pra
covný deň. Ak pracuje poistenec pravi
delne sedem dní v týždni, treba ho zara
diť podľa šestiny zárobku dosiahnutého za 
týždeň. Ak pracuje poistenec v obmedze
nej prevádzke, ktorá pravdepodobne bude 
trvať dlhšie ako štyri týždne po sebe idú
ce, takže je zamestnaný päť alebo menej 
dní v týždni, treba ho zaradiť podľa šesti
ny zárobku dosiahnutého za týždeň; ak sa 
striedajú celé týždne alebo dlhšie časové 
obdobia, v ktorých poistenec pracuje, 
s týždňami alebo dlhšími časovými obdo
biami, v ktorých nepracuje, treba ho za
radiť podľa štyriadvadsaliny zárobku do
siahnutého za štyri týždne.

(•) Podľa týždenného alebo mesačného 
zárobku treba zaradiť poistenca, s kto
rým sú dojednané pevné týždenné alebo 
mesačné platy alebo pevné platy určené 
za dlhšie časové obdobie, a to bez zreteľa 
na počet pracovných dní.

(4) Poistenca, ktorého zárobok je cel
kom alebo čiastočne určený inak ako vý-
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hradne podľa časového meradla (mzda 
úkolová, skupinová, dávky osôb tretích a 
pod.), alebo ktorý má požitky uvedené v 
§ 10 ods. 2, treba zaradit do triedy podľa 
priemerného zárobku, pripadajúceho prav
depodobne alebo obvykle ako stredný na 
"týždeň.

' (5) Učňa (voľontéra, praktikanta), kto
rý buď nemá vôbec zárobku, buď má len 
požitky naturálne, treba zaradit do prvej 
triedy.

(°) Hodnota naturálnych požitkov (§ 
11) môže spôsobif zaradenie len o tri trie
dy, u pomocníc v domácnosti, čeľadi ho- 
spodárskej a učňov — len o jednu triedu 
(ods. 1) vyššie, než aké odôvodňuje mzda 
v peniazoch. Čeľaďou hospodárskou sú 
osoby, zjednané v poľnohospodárstve ale
bo lesníctve na najmenej jednomesačné 
práce jednoduchšie, ak bývajú v spo
ločnej domácnosti so zamestnávateľom.

(7) Poisťovňa môže v dohode so za
mestnávateľom a so súhlasom príslušného 
záujmového sdruženia určif, akým spôso
bom bude zisťovaný priemerný zárobok 
poistencov uvedených v poslednej vete 
ods. 2 a v ods. 4. Ak nedôjde k dohode, 
môže Ministerstvo vnútra na žiadosť jed
nej zo zúčastnených strán a po vypočutí 
ostatných určiť spôsob, akým bude zisťo
vaný priemerný zárobok týchto poisten
cov.

(s) Poisťovňa môže na určitý čas. po 
vypočutí zástupcov záujmových sdružení 
určiť triedy pre skupinu zamestnancov, 
u ktorých zárobok závisí na rôznych ná
hodilých okolnostiach. Toto rozhodnutie 
vyžaduje schválenie Ministerstva vnútra.

(°) Pre poistenie invalidné a starobné 
tvoria v ods. 1 uvedené:

triedy 1. a 2.................... triedu Aa
triedy 3. a 4. . . . «. triedu Ab
triedy 5. a 6..................... triedu B

‘ triedy 7. a 8..................... triedu C
triedy 9. a 10.................... triedu D
trieda 11. .... triedu E.

§ 95.
Poisťovňa je povinná poskytnúť:
I. pomoc v nemoci, a to:
1. poistencovi zdarma lekársku pomoc, 

ako i potrebné lieky (liečivá) a iné te
rapeutické pomôcky (nemocenské oše
trovanie). Nemocenské ošetrovanie sa po
skytuje od počiatku nemoci, kým nemoc 
trvá, avšak najdlhšie jeden rok odo dňa 

výstupu zo zamestnania alebo odo dňa 
odhlášky podľa § 17 ods. 2.

Poistenec má ďalej nárok na nemo
censké ošetrovanie príslušníkov rodiny 
(§ 96);

2, poistencovi, ktorý je neschopný 
práce pre nemoc nespôsobenú úmyselne, 
od štvrtého dňa tejto neschopnosti, naj
dlhšie po dobu 365 dní, toto denné nemo
censké:

v triede Ks
1  2.70
2 5.—
3  7.50
4 . ..... . 10.50
5 13.50
6 16.50
7   19.50
8 22.50
9 26.—

10 29.50
11 .; 33.—
Doba nemoci, ktorá predchádza po

čiatku neschopnosti k práci a po ktorú je 
poskytované len nemocenské ošetrovanie, 
nezapočítava sa do doby, za ktorú treba 
vyplácať nemocenské. Kým trvá nárok na 
nemocenské, prislúcha tiež nárok na ne
mocenské ošetrovanie;

II. pomoc v materstve poistenkám, a to:
1. zdarma pomoc pôrodnej asistentky 

a — ak je to treba — pomoc lekársku (po
moc pri pôrode).
z Namiesto pomoci pôrodnej asistentky 
možno poskytnúť peňažnú náhradu, kto- - 
rej výšku určia stanový. Túto náhradu 
možno vyplatiť priamo pôrodnej asi
stentke;

2. peňažnú dávku, rovnajúcu sa nemo
censkému (I. č. 2) šesť týždňov pred pôro
dom a šesť týždňov po pôrode, ak nemá 
poistenka bez toho nárok na nemocen
ské a ak nekoná námezdné práce; o dobu, 
po ktorú poistenka požíva tieto dávky 
pred pôrodom, predlžuje sa jej ochranná 
lehota (§ 97);

3. okrem toho peňažnú dávku rovnajú
cu sa polovičnému nemocenskému (I. č, 2) 
matkám, ktoré svoje deti samy dojčia (prí
spevok za dojčenie) až do uplynutia dva
nástich týždňov po pôrode.

Ak zmení poistenka, ktorej sa posky
tuje príspevok za dojčenie, príslušnosť 
k poisťovni, poskytuje túto dávku i naďa
lej poisťovňa, u ktorej nárok na túto dáv
ku vznikol. Ak zomrie poistenka pri pô
rode alebo prv, ako skončil jej nárok na
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dávky z materstva, vyplatia sa peňažné 
dávky za zbývajúcu dobu zákonom alebo 
Stanovami určenú osobe, ktorá sa stará o 
výživu dieťaťa.

Ustanovenie uvedené pod č. 1 vzťahu
je sa aj na prípady potratu.

Dávku uvedenú pod č. 1 treba posky
tovať tiež manželke poistencovej, a to 
í vtedy, ak manžel zomrel v dobe devia
tich mesiacov, počítajúc zpät 'od pôrodu;

III. pohrebné (náhradu pohrebných 
výloh), a to:

1. vo výške tridsaťnásobného stredné
ho denného zárobku poistencovho, ak zo
mrel poistenec v dobe, kedy mal nárok na 
dávky alebo skôr, než uplynulo šesť me
siacov odo dňa, kedy mu bola právoplat
ne zastavená výplata nemocenského. Po
hrebné nesmie byť nižšie ako Ks 250.—. 
Z pohrebného sa zaplatia najprv útraty 
pohrebu, ktoré sa vyplatia tomu, kto obsta
ral pohreb. Na prípadný zbytok majú ná
rok manžel pred deťmi, deti pred rodičmi 
a títo pred súrodencami, ak žili s poisten
com v čase jeho smrti v spoločnej domác
nosti. Ak ich niet, zostane zbytok po
isťovni;

2. ak zomrel príslušník rodiny (§ 96) 
najvýš dvojročný, pohrebné, patriace po
istencovi, ktorý vyplatil pohreb, stanoví 
sa na Ks 100.—; ak ide o smrť príslušníka 
neprekročivšieho štrnásty rok, na Ks 
250.— a ak ide o smrť osoby staršej, na 
Ks 350.—. Pohrebné za príslušníka rodi
ny nesmie byť však vyššie, ako by bolo po
hrebné za poistenca podlá ustanovení 

- uvedených pod č. 1,
Ak sa stretá nárok na pohrebné podľa 

tohto zákona s nárokom na pohrebné po
dľa právnych predpisov o poistení (zaopa
trení) robotníkov pre prípad úrazu, za
niká nárok podľa tohto zákona až do 
výšky nároku podľa predpisov verejno
právneho úrazového poistenia.

§ 97.
í1) Osoba, ktorá vystúpila zo zamest

nania alebo bola odhlásená podľa § 17 ods. 
2, pokiaľ je bez zárobku a zdržuje sa na 
území Slovenskej republiky, má nárok na 
povinné dávky, ak poistný prípad nastal 
v lehote rovnajúcej sa dobe, počas ktorej 
táto osoba bola naposledy nepretržite v 
zamestnaní, avšak najviac v lehote šesť 
týždňov (ochranná lehota).

(a) Ak nezamestnaná osoba v ochrannej 
lehote znova vstúpi do zamestnania, staví 

sa beh Ochrannej lehoty počas tohto za
mestnania. Ochranná lehota získaná no
vým zamestnaním priráta sa k nevyčerpa
nému zbytku predošlej ochrannej lehoty 
až do najvyššej výmery šesť týždňov odo- 
dňa vystúpenia z posledného zamestnania.

(3) Ustanovenia ods, 1 a 2 nevzťahujú 
sa na osoby, ktoré

a) konajú vojenskú službu;
b) odpykávajú si trest na slobode alebo- 

sú v zaisťovacej väzbe podľa vládneho na
riadenia č. 32/1939 SI. z.;

c) požívajú dôchodok podľa tohto zá
kona, alebo dôchodok uvedený v § 126 
ods. 1.

§ 104.
Stanovami poisťovne možno určiť, že: 
a) tehotným ženám a šestinedielkám sa 

poskytujú dávky podľa § 95 II. č. 2 a 3 len 
vtedy, ak boly za posledných dvanásť me
siacov pred pôrodom aspoň 180 dní po
istené; táto lehota môže byť predĺžená až 
na 270 dní;

b) zuboliečba, ošetrovanie odbornými 
lekármi a liečenie v súkromných i vlast
ných liečebných ústavoch, kúpeľoch a 
pod. sa poskytuje len pod podmienkami 
uvedenými v nemocenskom poriadku (§ 
102);.

c) poistencom, ktorí majú v nemoci 
nárok aspoň po dobu jedného týždňa na 
mzdu a na bezplatné zaopatrenie (byt a 
stravu alebo byt a deputát), prislúcha ne
mocenské len od ôsmeho dňa neschopno
sti k práci.

§ 105.
(*)  Stanovami poisťovne možno určiť, 

že
a) tehotným ženám a šestinedielkám, 

a to aj z kruhu rodinných príslušníkov, po
skytuje sa okrem pomoci pri pôrode (§ 95 
II. č. 1) podpora až do výšky Ks 500.—;

b) príspevok za dojčenie sa poskytuje 
aj osobám z kruhu rodinných príslušníkov 
až do jednej štvrtiny nemocenského, kto
ré poistenec požíval alebo na ktoré by 
mal nárok;

c) die ti poistencov, ktorých zdravotný 
stav toho nevyhnutne vyžaduje, môžu byť 
umiestené v ozdravovniach, zotavóvniacb 
alebo iných zariadeniach;

d) denné nemocenské sa zvyšuje v 1. 
triede až do Ks 3.60, v ostatných triedach 
až do 9O°/o nižšej hranice denného pracov
ného zárobku tej-ktorej triedy;
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• e) nemocenské sa zvyšuje o 10% svoj- 
lio základu, ak trvá neschopnosť k práci 
-dlhšie ako trinásť týždňov, o 20%-, ak trvá 
dlhšie ak‘o' dvadsaťšesť týždňov, a o 30%, 
ak trvá dlhšie než tridsaťdeväť týždňov;

f) nemocenské sa zvyšuje až o 10% 
poistencom ženatým (vydatým) a až o 
50% poistencom, starajúcim sa o detí (§ 

-96) do dokonaného sedemnásteho roku;
g) pohrebné sa zvyšuje až na štyridsať- 

päťnásobný stredný zárobok denný;
h) cieľom rekonvalescencie sa posky

tuje ošetrovanie v Ozdravovniach a oše
trovniach ako i lieky a terapeutické po
môcky až do jedného roku po skončení 

< lekárskej pomoci; (
ch) pomocné prostriedky sa poskytujú 

proti znetvoreniu a zmrzačeniu alebo pri 
nich;

i) súrodencom, starému otcovi, starej 
matke, testoví (svokrovi) a testinej (svok
re) sa poskytuje nemocenské ošetrovanie 
podľa § 95 I. č. 1 pod podmienkami uve
denými v § 96 ods. 1 písm. e).

f) Stanovami možno určiť, že všetky 
alebo niektoré v ods. 1 uvedené dávky 
treba poskytovať len tým poistencom, u 
ktorých poistný prípad nastane po uply
nutí určitej doby poistenia (čakacia doba).

(°) Ak sa dávky uvedené v ods. 1 pod 
písm. c), h) a ch) zavedú z podnetu rento- 
véh'o odboru poisťovne, hradí sa polovica 

■ nákladu tým vzniklého z prostriedkov 
centového poistenia.

(') Dávky uvedené v ods. 1 písm. a) až 
c) možno Stanovami zaviesť len, ak do
siahol rezervný fond aspoň pätinu výšky 
predpísanej v § 178; dávky uvedené v ods. 
1 písní, d) až i) — len vtedy, ak dosiahol 
rezervný fond výšku predpísanú v § 178.

§ 107.
C) K nadobudnutiu nároku na dávky 

uvedené v § 106 je potrebné, aby
a) boly splnené podmienky určené pre 

vznik nároku na príslušnú dávku;
b) u dávok uvedených v § 106 písm. 

a) až d) a u odbytného v prípade § 121 
ods. 2 uplynula čakacia doba skôr, než na
stal poistný prípad.

(2) Čakacia doba je 150 príspevkových 
týždňov (§ 108). Ak však poistenec ne
získal do konca kalendárneho roku, v kto- 
rom dovŕšil 45. rok veku, 150 príspevko
vých týždňov, čakacia doba je 250 prí
spevkových týždňov (§ 108). Tieto ustano

venia sa však nevzťahujú na poistné prí
pady invalidného a starobného poistenia, 
ktoré vznikly pred dňom účinnosti vlád
neho nariadenia č. 52/1939 Sb. z. a n. I.

(’) Ak nezískal poistenec do 65. roku 
veku čakaciu dobu podľa ustanovenia ods. 
2, započíta sa do čakacej doby aj príspev
ková doba získaná po 65. roku veku; v 
tomto prípade čakacia doba je vždy 300 
príspevkových týždňov (§ 108).

§ 109.
(‘) Nárok na invalidný dôchodok má po

istenec, keď je invalidom.
(2) Za invalidného podľa ťohto zákona 

sa považuje, kto pre nemoc alebo iné vady 
telesné alebo duševné, nezapríčinené 
úmyselne, nemôže prácou primeranou je
ho silám, schopnostiam, výcviku a dote
rajšiemu povolaniu, zarobiť ani tretinu to
ho, čo telesne a duševne zdravý zamest
nanec toho istého druhu s podobným vý
cvikom v tomže obvode obyčajne zarába.

(’) Poistenec, ktorý prekročil 60. rok 
veku, získal aspoň 600 príspevkových týž
dňov v poistení a bol aspoň pol rok nepre
tržite nezamestnaný bezprostredne pred 
uplatnením nároku na dôchodok, považuje 
sa za invalidného, ak pre nemoc alebo iné 
vady telesné alebo duševné, nezapríčinené 
úmyselne, nemôže prácou primeranou je
ho silám, schopnostiam, výcviku a dote
rajšiemu povolaniu, zarobiť ani polovicu 
toho, čo telesne a duševne zdravý zamest
nanec toho istého druhu s podobným vý
cvikom v tomže obvode obyčajne zarába.

§ 111.
(’) Dôchodok invalidný sa skladá 

z čiastky základnej a z čiastky zvyšova- 
cej.

p) Základná čiastka činí ročne Ks 
400.—.

(’) Zvyšovacia čiastka činí za každý 
týždeň získaný

v triede Aa................... Ks 0.80
v triede Ab................... Ks 1.30
v triede B ......................Ks 1.80
v triede C ..................... Ks 2.30
v triede D ..... Ks 2-80
v triede E ..... Ks 3.50.
C) Zvyšovacia čiastka podľa ods. 3 

patrí aj za príspevkové doby získané pre
do dňom účinnosti tohto zákona.

(’) Za týždne, za ktoré bolo splatné 
poistné podľa čl. III. § 4 ods. 1 písm. c)
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vládneho nariadenia č. 112/1934 Sb. z. a n. 
v triede Ab. vymeriava sa zvyšovacia 
čiastka triedy Aa; za týždne, za ktoré bolo 
podľa uvedeného ustanovenia splatné po
istné v triede Aa, zvyšovacia čiastka ne
prislúcha.

(”) Počet týždňov rozhodných pre vý
počet zvyšovacej čiastky v tej-ktorej trie
de určí sa sedminou súčtu všetkých prí
spevkových dní v tej-ktorej triede; zvy
šok dní sa počíta za celý týždeň.

§ 112.
(*)  Dôchodok invalidný prislúcha po

istencovi bez ohľadu na invaliditu ako dô
chodok starobný, ak dokonal poistenec 
65. rok veku a ak nevykonáva práce ale
bo služby, ktoré zakladajú poistnú povin- 
jiosť podľa tohto zákona alebo podľa 
právnych predpisov o penzijnom poistení 
súkromných zamestnancov vo vyšších 
službách alebo o proviznom poistení baní
kov. Výkon týchto prác alebo služieb nie 
je prekážkou nároku na výplatu starobné
ho dôchodku, ak nezarába poistenec ani 
polovicu toho, čo telesne a duševne zdra
vý zamestnanec takého istého odboru 
s podobným výcvikom v tom istom obvo
de obyčajne zarába.

(’) Požívanie dôchodku starobného po
čína dňom splnenia podmienok uvedených 
v ods. 1; ak požíva poistenec nemo
censké, počína požívanie tohto dôchodku 
po uplynutí doby, po ktorú mu náležalo 
nemocenské. Ak prislúcha nárok na dô
chodok vzhľadom na ustanovenie § 107 
ods. 3, počína požívanie dôchodku najskôr 
odo dňa uplatnenia nároku.

(’) Požívanie dôchodku končí zaniknu
tím podmienok uvedených v ods. 1 alebo 
smrfou oprávnenej osoby.

§ 113.
(*)  Invalidný alebo starobný dôchodok 

zvyšuje sa za každé dieťa, ktoré by v prí
pade smrti dôchodcu malo nárok na dô
chodok sirotský (§ 118), kým sa dôchodca 
oň stará, o vychovávací príplatok, ktorý 
činí za každé dieťa osminu dôchodku, vy
meraného podľa § 111, najmenej však Ks 
480.— za každé dieťa.

(2) Ak má viac osôb nárok na vycho
vávací príplatok za to isté dieťa, patrí len 
jeden vychovávací príplatok, a to k naj
vyššiemu dôchodku.

(’) Ak požíva dieťa, za ktoré sa vycho

vávací príplatok žiada, sirotský dôchodok 
podľa tohto zákona, niet nároku na tento 
príplatok.

§ 114.
(‘) Nárok na vdovský dôchodok má 

vdova poistenca, ktorý v deň svojej smrti 
požíval dôch‘od-ok invalidný alebo starob
ný alebo mal nárok na taký dôchodok, 
keď v deň jeho smrti je alebo neskoršie 
sa stane invalidnou, a to počas invalidity.

(2) Za invalidnú podľa tohto zákona sa 
považuje vdova, ktorá pre nemoc alebo 
iné telesné alebo duševné vady, úmysel
ne nespôsobené, nemôže prácou primera
nou jej silám, schopnostiam, výcviku a do- 
terajšieimu životnému postaveniu zarobiť 
ani tretinu toho, čo telesne a duševne 
zdravá žena toho druhu s podobným výcvi
kom v tom istom obvode obyčajne zarába.

(2) Nárok na vdovský dôchodok má 
aj vdova poistenca, ktorý v deň svojej 
smrti požíval’ dôchodok invalidný alebo 
starobný alebo mal nárok na taký dôcho
dok, keď dosiahla alebo dosiahne 55. roku 
veku.

P) Nárok na vdovský dôchodok má 
aj vdova poistenca, ktorý v deň svojej 
smrti poži vial dôchodok invalidný alebo 
starobný alebo mal nárok na taký dôcho
dok, kým sa stará o dve alebo viac detí 
poistenca, požívajúcich sirotský dôchodok 
(§ 118).

(D) Vdovec po poistenke, ktorá zo svoj
ho pracovného zárobku celkom alebo pre
važne vyživovala rodinu, má nárok na dô
chodok vdovecký, ak je v deň smrti svojej; 
manželky invalidný (§ 109), a to počas in
validity.

§ 116.
Dôchodok vdovský (vdovecký) činí po

lovicu dôchodku, ktorý poistenec (poisten- 
ka) požíval alebo na ktorý mal nárok bez 
zvýšenia podľa §§ 113 a 120 a), najmenej 
však Ks 720.— ročne, nepočítajúc do toh'o- 
štátny príspevok podľa § 123; ustanove
nia § 126 zostávajú pritom nedotknuté.

§ 120.
(') Dôchodok sirotský činí pre jedno

stranne osirelé dieťa štvrtinu, pre oboj
stranne osirelé dieťa polovicu invalidného 
alebo starobného dôchodku [bez zvýšenia 
podľa §§ 113 a 120 a)], ktorý poistenec 
v dobe smrti požíval alebo na ktorý maľ 
nárok. Dôchodok sirotský činí pre jedno-
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stranne osirelé diéta ročne najmenej Ks 
360.—, pre obojstranne osirelé diéta naj
menej Ks 720.—, nepočítajúc do toho prí
spevok podľa § 123. Ak niet nároku na 
výplatu dôchodku vdovského po zomrelom 
poistencovi (dôchodcovi), patrí sirotský 
dôchodok pre obojstranne osirelé diéta aj 
jednostranne osirelému diefatu.

f) Ak má diéta (§ 118) nárok na nie
koľko sirotských dôchodkov podľa tohto 
zákona, prislúcha mu len najvyšší z nich.

§ 120 b).
(l) Nárok na výbavné má poistenka, ak 

uzavrie manželstvo po dokončení čakacej 
doby (§ 107); tento nárok treba uplatnit 
do dvoch rokov po uzavretí manželstva; 
inak zaniká.

t2) Výbavné sa urči podľa triedy, do 
ktorej bola poistenka zaradená v deň so
bášu alebo naposledy pred týmto dňom, a
činí 

v triede Aa 
v triede Ab 
v triede B 
v triede C 
v triede D 
v triede E

. Ks 500.—, 

. Ks 600.—,- 

. Ks 650.—, 
. Ks 700.—, 
. Ks 750.—, 
. Ks 800.—.

(’) Ak sa vydá poistenka-vdova, ktorej 
už raz bolo výbavné vyplatené, má nárok 
opäť na výbavné len, ak bola pred novým 
sobášom aspoň po dobu piatich rokov po
dľa tohto zákona znova poistená. Inak pri 
opätnom sobáši niet nároku na výbavné, 
ak bolo už raz vyplatené.

§ 121.
(') Ak zomrie poistenec pred dokonče

ním čakacej doby (§ 107), majú jeho pozo
stalí nárok na odbytné, podľa triedy, do 
ktorej bol poistenec zaradený v deň smrti,
alebo naposledy pred týmto dňom, a to:

v triede Aa 
v triede Ab 
v triede B 
v triede' C 
v triede D
v triede E

. Ks 600.—, 
. Ks 700.—, 
. Ks 800—, 
. Ks 900.—, 
. Ks 1000—, 
. Ks 1100.—.

(2) Ak zomrie poistenec po dokončení 
čakacej doby, alebo ak zomrie dôchodca 
požívajúci invalidný alebo starobný dô
chodok a ak niet nároku na výplatu vdov
ského (vdoveckého) dôchodku, majú jeho 
pozostalí nárok na odbytné vo výške jed
noročného dôchodku, ktorý požíval zo
mrelý alebo na ktorý mal nárok, najme
nej však vo výške uvedenej v ods. 1, pri

čom sa nehľadí na zvýšenie podľa §§ 113 
a 120 a). Ak vznikne nárok na vdovský 
dôchodok v dobe dvoch rokov odo dňa 
smrti poistenca (dôchodcu), odpočíta sa 
od vdovského dôchodku toľko štyriadva- 
dsatin vyplateného odbytného, koľko zo
stáva mesiacov odo dňa vzniku nároku na 
vdovský dôchodok do dvoch rokov od 
smrti manžela.

(3) Pozostalými podľa ods. 1 a 2 roz
umejú sa vdova (vdovec), ak nie sú tu 
prípady uvedené v § 115 ods. 1 pism a) a 
c), deti (§ 118) do sedemnástich rokov, ro
dičia, ako i starý otec a stará matka zo
mrelého. Manžel má prednosť pred deťmi, 
kým sa o ne stará, deti pred rodičmi a tí
to pred starým otcom a starou matkou. Ro
dičia, ako i starý otec a stará matka ma
jú nárok na odbytné len vtedy, ak boli vý
živou prevažne odkázaní na poistenca 
(dôchodcu).

p) Deťom starším ako sedemnásť roč
ným a súrodencom môže poisťovňa v prí
padoch zreteľa hodných priznať odbytné, 
ak boly výživou prevažne odkázané na po
istenca (dôchodcu). Odbytné možno pri
znať i osobám uvedeným v § 117a).

(5) Ak je súhrn vyplatených splátok 
dôchodku vdovského (vdoveckého) bez 
štátneho príspevku nižší ako odbytné, tre
ba vyplatiť vdove (vdovcovi) sumu, o kto
rú by bolo odbytné prevýšilo súhm dô
chodkových splátok bez štátneho príspev
ku; ak zomrela vdova (vdovec), treba tú
to sumu vyplatiť deťom mladším ako se
demnásťročným.

§ 122 b).
(') Poistencovi, ktorý sa narodil pred 

1. januárom 1910 a získal od 1. júla 1926 
do 31. decembra 1940 tisíc príspevkových 
dníľ zvyšuje sa nárok na dôchodok inva
lidný (starobný) o vekový príplatok.

(:) Vekový príplatok rovná sa strednej 
ročnej zvyšovacej čiastke, násobenej po
čtom celých rokov, o ktoré bol poistenec 
v roku 1926 starší ako 16-ročný. Tento 
počet celých rokov nemôže však činiť viac 
ako 30 rokov.

(:) Stredná ročná zvyšovacia čiastka 
činí Ks 9.—, ak poistenec od 1. júla 1926 
do 31. decembra 1940 získal tisíc príspev
kových dní. Za každých ďalších 500 prí
spevkových dni v tejto dobe získaných 
zvyšuje sa stredná ročná zvyšovacia čiast
ka o Ks 3.—, pričom na zvyšok menši ako 
500 príspevkových dní sa neprizerá. Pri ur
čení strednej ročnej zvyšovacej čiastky sa
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príspevkové dni získané v triede C počíta
jú jeden a polnásobne, príspevkové dni zí
skané v triede D — dvojnásobne.

(4) Pozostalým po osobách uvedených 
v ods. 1 sa zvyšuje vdovský (vdovecký) 
dôchodok a sirotský dôchodok o pomerný 
diel (§§ 116 a 120) vekového príplatku; od
bytné podľa § 121 ods. 2 sa zvyšuje rov
nako ako invalidný dôchodok. Zvýšenie 
pódia §§ 113 a 120a) sa vymeriava z úhrnu 
jdôchodku a vekového príplatku.

§ 123.
(') Štát poskytuje k zákonnému dô

chodku príspevok, ktorý činí ročne: 
pri dôchodku invalidnom a

starobnom......................Ks 800.—
pri dôchodku vdovskom a

vdoveckom......................Ks 480.—
pri dôchodku jednostranne

osirelého diefafa .... Ks 240.— 
pri dôchodku obojstranne osi

relého dieťaťa..................Ks 480.—.
(2) Štátny príspevok sa neposkytuje 

dôchodcovi, ktorého základ pre vymera
nie dane dôchodkovej na bežný daňový 
rok, nepočítajúc d'o toho dôchodky podľa 
právnych predpisov o sociálnom poistení, 
presahuje sumu oslobodenú od dane dô
chodkovej.

(’) Ak má osoba, oprávnená k dôchod
ku podľa tohto zákona, nárok aj na po
žitky pódia právnych predpisov o vojno
vých poškodencoch alebo na iné odpočiv
né a zaopatrovacie požitky podľa verejno
právnych predpisov z verejnoprávnych 
pokladníc, vypláca sa štátny príspevok 
len čiastkou, o ktorú prevyšuje tieto po
žitky.

(4) Cudzí štátny príslušník má nárok na 
štátny príspevok len vtedy, ak je v štáte, 
ktorého je príslušníkom, tiež invalidné a 
starobné poistenie a ak sa v ňom obča
nom Slovenskej republiky poskytuje štát
ny príspevok k ich dôchodkom.

(s) Štátny príspevok vypláca v rovna
kých mesačných čiastkach poisťovňa s 
príslušným dôchodkom. Minister vnútra 
po dohode s ministrom financií upraví spô
sob vyúčtovania štátneho príspevku.

§ 126.
(') Ak vznikol nárok na invalidný, sta

robný, vdovský alebo vdovecký dôcho
dok a štátny príspevok podľa tohto zá
kona osobe, ktorá požíva tiež dôchodok 

podľa právnych predpisov o penzijnom 
poistení súkromných zamestnancov vo 
vyšších službách alebo o províznom po
istení baníkov alebo dôchodok (odpočiv- 
ný, zaopatrovací požitok) na základe za
mestnania, v ktorom bola vyňatá z poist
nej povinnosti podľa § 6 písm. a), má táto 
osoba nárok len na zvyšovaciu čiastku 
podľa § 111 ods. 3; ak je úhrn dôchodkov 
nižší než dôchodok a štátny príspevok, 
ktoré by inak prislúchaly podľa tohto 
zákona, doplatí poisťovňa zo svojich pro
striedkov tento rozdiel, najvyššie však 
sumu, ktorú by platila, keby dôchodca 
nepožíval konkurujúci dôchodok. Vycho
vávací príplatok sa poskytuje za podmie
nok uvedených v § 113 a štátny príspe
vok za podmienok uvedených v § 123 ne
skrátené.

(2) Ak požíva osoba, oprávnená k dô
chodku invalidnému alebo starobnému po
dľa tohto zákona tiež dôchodok podľa 
právnych predpisov o úrazovom poistení 
(zaopatrení) priemyselných a obchodných 
zamestnancov, alebo ak nadobudne takýto 
dôchodok, kráti sa dôchodok (bez zvý
šenia podľa § 113) podľa tohto zákona 
a štátny príspevok o čiastku, o ktorú by 
úhrn ročných dôchodkov prevyšoval prie
merný ročný zárobok. Priemerným roč
ným zárobkom rozumie sa jedna tretina 
zárobku, dosiahnutého v pracovnom po- 
meré V dobe troch rokov, počítaných na
zpät od posledného vystúpenia zo zamest
nania. AJc poistenec požíval počas týchto 
rokov nemocenské, prizerá sa pri určení 
priemerného ročného zárobku ešte k dobe 
ďalšej, týmto trom rokom bezprostred
ne predchádzajúcej, ktorá sa rovná dobe 
požívania nemocenského. Vdovský (vdo
vecký) dôchodok a štátny príspevok 
sa kráti o čiastku, o ktorú by úhrn dô
chodkov prevyšoval polovicu priemerného 
ročného zárobku poistenca.

(3) Invalidný (starobný) dôchodok a 
štátny príspevok sa nekráti, ak neprevy
šuje úrazový dôchodok Ks 900.— alebo 
úhrn dôchodkov Ks 4500.— ročne; vdov
ský (vdovecký) dôchodok a štátny príspe
vok sa nekráti, ak neprevyšuje dôchodok 
úrazový Ks 900.— alebo úhrn dôchodkov 
Ks 3000.— ročne. Dôchodok a štátny prí
spevok smú sa snížiť najviac O čiastku, o 
ktorú úrazový dôchodok prevyšuje Ks 
900.— ročne; úhrn dôchodkov nesmie 
klesnúť pod Ks 4500.—, poťažne pod Ks 
3000.— ročne.

(4) Dôchodok podľa tohto zákona a 
štátny príspevok sa snižuje o sumy, ktoré
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v rovnakom pomere ako dôchodok a 
štátny príspevok.

(5) Ak vdova (vdovec) požíva invalid
ný alebo starobný dôchodok podľa tohto 
zákona alebo ak nadobudne naň nárok, 
môže požadovať výplatu vdovského (vdo
veckého) dôchodku len, ak je tento vyšší.

§ 127.
Poistenie určitých skupin zamestnancov 

na vyššie dávky.

Vláda môže nariadením zaviesť pre ur
čité skupiny zamestnancov niektorých ho- 
spodánskych odvetví, ktoré podliehajú po
istnej povinnosti invalidného a starobného 
poistenia podľa tohto zákona, povinné po
istenie na dávky vo vyššej výmere, po
prípade pod inými podmienkami.

§ 135.
(*)  Ak sa zmenia pomery rozhodné pre 

vymeranie dávky alebo ak sa zisti doda
točne, že dávky boly priznané pre omyl 
v skutkových okolnostiach, poisťovňa dáv
ky primerane sníži, zastaví alebo zvýši. Ak 
ide o sníženie alebo zastavenie dávky, na
dobúda toto opatrenie účinnosť uplynutím 
obdobia uvedeného v § 132, v ktorom roz
hodnutie o tom bolo požívateľovi dávky 
doručené, okrem prípadov, ktoré treba po
sudzovať podľa ustanovení nemocenského 
poriadku (§ 102); zvýšiť dávku treba 
odo dňa, kedy nastalé zmena skutkových 
okolností bola poisťovni hlásená, poťažne 
odo dňa, od ktorého bola vyplatená dávka 
mýlne určená.

(2) Vrátenie prijatých dávok možno po
žadovať iba, ak poistenec alebo osoba uve
dená v § 137 ods. 1 spôsobila priznanie 
dávky tvrdenim nepravdivých alebo zata
jením smerodatných okolností, alebo ak 

bolo súdne zistené, že vylákala dávky trest
ným činom. Od dôchodcu alebo príjemcu 
dávky možno požadovať vrátenie dávok i 
vtedy, ak nesplnil povinnosť uloženú mu v 
§ 22. Poisťovňa je oprávnená uhradiť si ne
právom prijaté dávky z bežného alebo z ne
skôr priznaného dôchodku, pripadne z inej 
dávky. O povinnosti vrátiť prijaté peňaž
né dávky sa rozhoduje výmerom.

§ 144.
Ak nie je možné zabezpečiť v obvode 

niektorej úradovne, prípadne na celom 
území štátu poistencom alebo ich rodinným 
príslušníkom lekársku pomoc, Ministerstvo 

vnútra po vypočutí predsedu poisťovne ur
či, pod ktorými podmienkami sa má le
kárska pomoc poskytovať.

§ 149 a):
(') Po dobu, po ktorú poisťovňa ako 

nositeľ nemocenského poistenia, prípadne 
ako nositeľ invalidného ■ a starobného poi
stenia hradí ošetrovacie výlohy v nemoc
nici, inom liečebnom ústave alebo pôrod
nici, je poisťovňa ako nositeľ nemocenské
ho poistenia povinná príslušníkom ro
diny ošetrovaného poistenca (§ 96) platiť 
podporu vo výške polovice nemocenského. 
Odo dňa, kedy poisťovňa ako nositeľ ne
mocenského poistenia, pofažne ako nositeľ 
invalidného a starobného poistenia nehradí 
výdavky ústavného ošetrovania, náleží prí
slušníkom rodiny ošetrovaného poistenca 
až do uplynutia lehoty uvedenej v § 95 
I. č. 2 podpora vo výške nemocenského.

(2) Ak je poistenec, ktorý nemá rodin
ných príslušníkov, ošetrovaný v ústavoch, 
uvedených v ods. 1, náleží mu odo dňa, 
kedy poisťovňa ako nositeľ nemocenské
ho poistenia nehradí ošetrovacie výdavky, 
až do uplynutia lehoty uvedenej v § 95 í. 
č. 2 polovica nemocenského, najvyššie 
však Ks 8 denne.

§ 150.
í1) Liečebné a ošetrovacie útraty vo ve

rejných nemocniciach za rodinných prísluš
níkov (§ 96), ako aj nutné dopravné nákla
dy za nich do 'týchto ústavov poisťovňa je 
povinná hradiť za týchto podmienok:

a) Ak vydá poukaz na nemocničné oše
trovanie rodinného príslušníka (§ 96), hra
dí verejnej nemocnici za liečenie a oše
trovanie Ks 8 denne počas lehoty, uvede
nej v § 95 I. č. 2 a okrem toho uhradí aj 
dopravné do nemocnice.

b) Ak ide 0 nemocničné ošetrenie ro
dinných príslušníkov, uvedených v § 96 
ods. 1 písm. a) a b), je poisťovňa povinná 
uhradiť dve tretiny dennej sadzby posled
nej triedy po dobu, po ktorú má poistenec 
nárok na dávky, uvedené v § 95 1. alebo § 
95 II., najviac však 28 dni, ak poistenec v 
poslednom roku pred prijatím rodinného 
príslušníka do ústavného ošetrenia bol po
istený na pripad nemoci podľa tohto zá
kona spolu aspoň 120 dni, z toho však 30 
dni v jeho’ posledných 3 mesiacoch.

(3) V prípadoch zvlášť zreteľa hodných 
môže sa poisťovňa zaviazať, že prispeje na 
nemocničné ošetrenie rodinného príslušní-
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ka (§ 96) aj na dobu dlhšiu ako 28 dní, 
prípadne viac ako dVoma tretinami alebo 
i vtedy, keď nie sú splnené podmienky 
p'odľa ods. 1.

(’] Ináč poisťovňa nie je povinná hra
diť útraty nemocničného ošetrenia rodin
ného príslušníka. Zostatok ošetrovacích 
útrat môže nemocnica vymáhať podľa vše
obecných predpisov o náhrade ošetrov- 
ného vo verejných liečebných ústavoch.

§ 158.
(') Poistné pre poistenie invalidné a 

starobné činí denne
v triede Aa .... 
v triede Ab ....

Ks 0.50
Ks 0 90

v triede B .... Ks 1.20
v triede C .... Ks 1.50
v triede D .... Ks 1.90
v triede E .... Ks 2.30.
(2) Výšku poistného pre starobné a in

validné poistenie možno meniť len záko
nom na základe poistne-matematického 
skúšania finančnej rovnováhy poisťovne. 
Súčasne s poistne-matematickým skúšaním 
treba previesť štatistické zisťovanie priebe
hu súborných zjavov, rozhodných pre vý
voj poistenia (úmrtnosť, invalidnosť, man
želstvo, vystupovanie, pristupovanie, zme
ny mzdových pomerov a pod.) a srovnanie 
6 'očakávaným priebehom.

(3) Zisťovanie podlá ods. 2 treba konať 
v obdobiach najmenej päťročných.

§ 175.
Poistné s príslušenstvom možno vymá

hať súdnou exekúciou na základe vykona
teľného výkazu nedoplatkov. Doložku o 
vykonateľnosti pripojí poisťovňa. Povoliť 
a vykonať exekúciu je povolaný príslušný 
exekučný súd.

§ 179.
Ak plynie z výročných účtov p'oisťovne, 

že príjmy nestačia na úhradu nákladov, a 
ak nedosiahol ešte rezervný fond výšky 
uvedenej v § 178, alebo ak sa zmenší re
zervný fond pod túto sumu, a ak nie je ná
dej, že hospodárske pomery v najbližšej 
dobe budú zlepšené správou poisťovne, 
treba zvýšiť poistné alebo zastaviť dávky 
podľa § 105.

§ 179 a).
(') Poisťovňa zriadi Hlinkov podpor

ný fond. Do tohto fondu plynú dary a 
dotácie. Predseda poisfovne môže po vy

počutí poradného sboru rozhodnúť, aby 
po čas, v ktorom poisťovňa nevymeriava 
vyššie poistné ako 6°/o, bol Hlinkov pod
porný fond dotovaný z prostriedkov ne
mocenského odboru.

(2) Z prostriedkov Hlinkovho' fondu 
môže poisťovňa v prípadoch zvláštneho- 
zreteľa hodných podľa smerníc schvále
ných ministrom vnútra poskytovať podpo
ru poistencom a ich rodinným príslušní
kom, ktorí už nemajú nárok na dávky 
z nemocenského poistenia. Taktiež z pro
striedkov ‘tohto fondu môže poisťovňa na
dobúdať, zriaďovať a opatrovať inštitúcie 
starostlivosti o nemocných a rekonvales
centov (liečebne, sanatóriá, . ozdravovne,, 
kúpele a pod.), prevyšujúce poistné dávky, 
ako aj odstraňovať ľudové choroby (tu
berkulózu, pohlavné nemoce, alkoholiz
mus a pod.) a podporovať inštitúcie slúžia
ce takýmto účelom, pokiaľ tieto slúžia po-, 
istencom alebo ich rodinným príslušníkom.

§ 196.
O žalobe proti výmeru poisťovne, kto

rým bol celkom alebo čiastočne zamietnu
tý nárok na dávku poistenia nemocenského- 
podľa tohto zákona a právnych predpisov 
tento zákon meniacich a doplňujúcich, ale
bo ktorým dávka bola nesprávne vymera
ná, snižená alebo odňatá, alebo ktorým 
bola vyslovená povinnosť na vrátenie pri
jatých dávok (§ 135), rozhodujú výlučne 
Rozhodčie súdy Robotníckej sociálnej po
isťovne (v ďalšom texte: ,‚Rozhodči súd"),, 
ktoré sa zriadia v sídlach úradovní po
isťovne.

§ 197.
Žalobu treba podať u úradovne poisťov

ne písomne vo dvoch vyhotoveniach alebo- 
ústne. V tomto prípade treba o žalobe uči
niť zápis a vydať strane potvrdenie.

§ 198.
Rozhodči súd skladá sa z predsedu a 

potrebného počtu námestníkov a z 12 prí
sediacich.

§ 200.
(') Šesť prísediacich je za skupinu poi

stencov a šesť za skupinu ich zamestná
vateľov.

(2) Každý z prísediacich má svojho ná
hradníka. Ôsmi prisediaci, a to 4 za skupinu 
poistencov a 4 za skupinu ich zamestnáva-
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teľov musia bývať v sídle príslušného Roz
hodčieho súdu.

(3) Prísediacich a ich náhradníkov na 
dobu 6 rokov ustanovuje minister vnútra 
na návrh záujmových sdružení (zák. č. 70/ 
1942 a 131/1942 SI. z.).

(4) Prísediacim nemôže byť:
a) predseda poisťovne, jeho zástupca, 

člen poradného sboru, predsedníckej rady 
a revíznej komisie poisťovne a zamestna
nec poisťovne;

b) kto právoplatným súdnym výrokom 
bol zbavený práva voľne nakladať so svo
jím majetkom;

c) kto upadol do konkurzu, kým trvá 
konkurzné konanie, ako i ten, na ktorého 
žiadosť sa vedie vyrovnávacie konanie, 
kým nebolo vyhlásené za skončené;

d) kto bol odsúdený preto, že docielil 
poistnú dávku simuláciou [§ 260 písm. 
g)], po dobu jedného roku odo dňa ukon
čenia trestu.

(5) Minister vnútra môže pred uplynu
tím funkčného obdobia (ods. 3] zbaviť 
funkcie prísediaceho (náhradníka) zo zá
važných dôvodov.

§ 203.
(*)  Prísediaceho, ktorý zanedbal povin

nosti svojho úradu, môže predseda Roz
hodčieho súdu odsúdiť na náhradu trov 
jeho vinou zmareného konania.

(2) Proti rozhodnutiu predsedu podľa 
ods. 1, ktoré treba doručiť písomne, možno 
si sťažovať k Poisťovaciemu súdu písomnou 
sťažnosťou, podanou u predsedu Rozhod
čieho súdu v pätnástich dňoch odo dňa do
ručenia.

§ 217.
(‘) Poisťovací súd sa skladá z predsedu, 

potrebného počtu námestníkov a z 12 prí
sediacich.

(2) Predsedu a jeho námestníkov menu
je a odvoláva minister pravosúdia zo sud
cov z povolania, činných v sídle Poisťova
cieho súdu.

(3) O ustanovení prísediacich platia 
ustanovenia § 200.

§ 220.
í1) Poisťovací súd je výlučne povolaný 

rozhodovať:
1. o sťažnostiach proti rozhodnutiu 

predsedu Rozhodčieho súdu, ktorým bolo 
odvolanie odmietnuté alebo vrátené na od

stránenie formálnych vád (§213), alebo kto
rým bol odsúdený prísediaci Rozhodčieho- 
súdu podľa §§ 203 a 208;

2. o odvolaniach proti nálezom Rozhod
čieho súdu;

3. o žalobách podaných proti výmeru 
poisťovne, ktorým bol celkom alebo čia
stočne zamietnutý nárok na dávku poiste
nia invalidného a starobného podľa tohto- 
zákona, alebo ktorým dávka bola nespráv
ne vymeraná, snižená alebo odňatá, alebo- 
ktorým bola vyslovená povinnosf vrátiť 
prijaté dávky (§ 135);

4. o žalobách na náhradu podľa tohto 
zákona:

a) medzi poisťovňou a ústavmi uvede
nými v §§ 145 a 153,

b) medzi poisťovňou a nositeľom nemo
cenského a penzijného poistenia súkrom
ných zamestnancov vo vyšších službách, 
ako aj medzi poisťovňou a nositeľmi ne
mocenského poistenia verejných zamest
nancov a sociálneho poistenia osôb samo
statne hospodáriacich;

5. d sporoch medzi zamestnávateľmi po
dľa § 240 ods. 3;

6. o sporoch o dávky z pripoistenia (§ 
128).

(2) V prípadoch uvedených v ods. 1 č. 
1, 2 a 4 písm. a) a b) je príslušný Poisťo
vací súd, v ktorého obvode je sídlo úradov
ne poisťovne. V prípadoch uvedených v cds. 
1 č. 3 je príslušný podľa volby žalobcovej 
bud Poisťovací súd, v ktorého obvode je 
sídlo úradovne poisťovne, u ktorej bol na
posledy poistený, bud v ktorého obvode 
má žalobca svoje bydlisko; pre spory uve
dené v ods. 1 č. 5 je príslušný Poisťovací 
súd, v ktorého obvode je sídlo úradovne 
poisťovne, u ktorej bol naposledy poistený 
zamestnanec, o ktorého ide. Vo sporoch o 
dávky z pripoistenia je príslušný Poisťova
cí súd v Bratislave.

§ 229.
(’) Hlavný poisťovací súd sa skladá 

z predsedu, z potrebného počtu námestní
kov a členov, ktorých menuje a 'odvoláva 
minister pravosúdia zo sudcov činných v 
sídle Hlavného poisťovacieho súdu.

(:) Hlavný poisťovací súd rozhoduje v 
senátoch; ustanovenia §§ 204, 206 a 208 
ods. 3 vety prvej platia obdobne.

§ 254.
(‘) Všetky úkony a listiny, ktoré sú 

potrebné na založenie, upravenie a pre-
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jednanie právnych pomerov medzi po
isťovňou s jednej strany a úradmi, zamest
návateľmi, poistencami alebo ich rodinný
mi príslušníkmi, dôchodcami, liečebnými 
ústavmi, lekármi, lekárnikmi, zubnými 
technikmi a pôrodnými asistentkami s dru
hej strany, ako aj všetky úkony v konaní 
nespornom a tiež úkony v konaní v poisťo
vacom súdnictve a zápisy poisťovne sú 
oslobodené od kolkov a poplatkov. Rov
naké oslobodenia požívajú i knihové zá
pisy, ktoré sú potrebné na založenie, upra
venie a pre jednanie právnych pomerov 
medzi poisťovňami navzájom.

(-) Hnuteľný majetok poisťovne je oslo
bodený od poplatkového ekvivalentu; pre 
nehnuteľný majetok platia však úľavy 
v rozsahu určenom pre spolky zakladajúce 

. sa na zásade vzájomnosti, ktorých úlohou 
je poisťovať nemocenské, penzie, invalid
né, starobné, vdovské a sirotské pre ro
botníkov, pomocníkov a učňov.

(’) Poisťovňa a fondy ňou spravované 
sú oslobodené od zvláštnej dane zárobko
vej a dane rentovej podľa ustanovení zá
kona o priamych daniach.

j1) Dávky a dôchodky založené na tom
to zákone sú oslobodené od dane rentovej 
podľa ustanovení zákona o priamych da
niach.

I1) O oslobodení poisťovne, jej ozdra
vovní, liečebných ústavov, sanatórií a po- 

• dobných zariadení od dane z obratu platia 
ustanovenia zákona o dani z obratu a dani 
prepychovej.

(°) Budovy alebo časti budov poisťovne 
sú vyňaté z dane domovej podľa ustano
vení zákona o priamych daniach. Toto vy
ňatie sa týka aj budov alebo častí budov, 
prenajatých jedným socíálne-poisťovacím 
ústavom druhému.

(7) Ustanovenia ods. 1 platia aj na pre
vody podľa §§ 240 až 242.

Článok II.
(’) Vláda sa splnomocňuje, aby naria

dením rozšírila nemocenské poistenie i na
• dôchodcov invalidného a starobného po
istenia, a to bud na všetky dávky naturál
ne, buď len na niektoré z nich.

(2) Toto nariadenie‘ treba vydať do 6 
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinn'o- 

■ stí tohto zákona.
či. ni.

Ustanovenia prechodné a záverečné.
(*)  Dôchodky z invalidného a starobné

ho poistenia, ktoré boly alebo budú prizna

né na základe poistných prípadov vznik- 
lých do dňa účinnosti tohto zákona, zvýšia 
sa od 1. januára 1943 takto:

a) dôchodky invalidné, starobné a vdov
ské (vdovecké) o príplatok vo výške 45%, 
vpočítajúc do toho aj štátny príspevok po
dľa § 123, vychovávací príplatok podľa § 
113 a zvýšenie pre bezmocnosť podľa § 120 
a), pričom treba prizerať na ustanovenie § 
116 ods. 1 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. v 
znení právnych predpisov tento zákon me
niacich a doplňujúcich;

b) dôchodky sirotské o príplatok vo vý
ške 80%, vpočítajúc do toho aj štátny prí
spevok podľa § 123, pričom treba prizerať 
na ustanovenie § 120 ods. 1 zákona č. 221/ 
1924 Sb. z. a n. v znení právnych pred
pisov tento zákon meniacich a doplňujú
cich;

c) vychovávací príplatok podľa § 113 
zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. v znení práv
nych predpisov tento zákon meniacich a do
plňujúcich na každé dieťa o osobitný prí
davok vo výške Ks 300.— ročne.

(2) Ak dôchodcovi podľa ods. 1 pism. a) 
vznikne nárok na vychovávací príplatok 
podľa § 113 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. 
v znení právnych predpisov tento zákon 
meniacich a doplňujúcich za účinnosti tohto 
zákona, vymeria sa tento jednou desatinou 
zo zvýšeného dôchodku bez štátneho prí
spevku podľa § 123 uvedeného zákona a 
zvyšuje sa o osobitný prídavok vo výške 
Ks 300.—.

(3) Pri určení najnižšej výmery dôchod
ku podľa ods. 1, ostávajú predpisy § 126 
zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. v znení práv
nych predpisov tento zákon meniacich a' 
doplňujúcich nedotknuté.

(4) Ak vznikne znovu nárok osobe, kto
rá požívala dôchodok zvýšený podľa ods. 
1, nesmie byť novovymeraný dôchodok niž
ší ako dôchodok, ktorý pôvodne požívala.

(5) Z dôchodkov zvýšených podľa ods. 
1 až 4 pripadá na štátny príspevok suma 
vo výmere podľa § 123 zákona č. 221/1924 
Sb. z. a n. v znení právnych predpisov tento 
zákon meniacich a doplňujúcich; tieto su
my nahradzuje poisťovni štát.

(°) Ustanovenie § 107 ods. 3 zákona č. 
221/1924 Sb. z. a n. v znení právnych pred
pisov tento zákon meniacich a doplňujú
cich vzťahuje sa aj na prípady, v ktorých 
nárok na dôchodok starobný alebo na dô
chodky pozostalých bol už zamietnutý pre 
nesplnenie čakacej doby, ak uplatní opráv
nená osoba nárok na dôchodok do 6 mesia
cov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto
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zákona; dôchodok však prislúcha len odo 
dňa uplatnenia nároku.

(7) Ak poistenec, ktorého nárok na dô
chodok starobný bol zamietnutý pre nespl
nenie čakacej doby, bude za účinnosti tohto 
zákona zamestnaný spôsobom zakladajú
cim poistnú povinnosť, môže byť nárok na 
dôchodok starobný alebo na dávky pozo
stalých uplatnený i po lehote uvedenej v 
ods. t, avšak najdlhšie do 6 mesiacov od 
vystúpenia zo zamestnania.

(8) Ak poistné bude do 6 mesiacov odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona 
uhradené, zaráta sa ako príspevková doba 
do čakacej doby i čas po 65. roku veku poi
stenca, za ktorý bolo poistenie invalidné 
a starobné zrušené a poistné vrátené, ale
bo za ktorý nebolo poistné invalidného a 
starobného poistenia vôbec predpisované, 
pietože poistenec do 65. roku veku nezískal 
čakaciu dobu, hoci bol k poisteniu prihlá
sený.

(’) Zamestnávateľ je povinný zamest
nancov podliehajúcich poistnej povinnosti 
znovu prihlásiť (§ 17 zákona č. 221/1924 
Sb. z. a n. v zneni právnych predpisov tento 
zákon meniacich a doplňujúcich), u prísluš
nej úradovne poisťovne do 14 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto zákona cie
ľom nového zaradenia do tried (§ 12).

(10) Zamestnávateľovi, ktorý nepodal 
prihlášku do lehoty uvedenej v ods. 9, je 
možno vymerať náhradu podľa § 20 ods. 1 
zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. v znení práv
nych predpisov tento zákon meniacich a 
doplňujúcich. Ustanovenia § 260 až 265 
uvedeného zákona platia obdobne.

Čl. IV. _

(') Ustanovenia čl. I. sa vzťahujú len 
na poistné prípady vzniklé za účinnosti toh
to zákona.

(2) Ustanovenia právnych predpisov, 
ktoré odporujú tomuto zákonu a ustano
venia § 95 a) sa zrušujú.

(3) Základina pre liečebnú starostlivosť, 
zriadená bývalou Zemskou úradovňou pre 
poisťovanie robotníkov v Bratislave nadač
nou listinou zo dňa 31. mája 1926, sa zru
šuje. Majetok základiny pripadne Hlinkov- 
mu podpornému fondu, zriadenému podľa 
§ 179 a) ods. 1.

Čl. V.
Robotnícka sociálna poisťovňa je po

vinná do 20. decembra 1942 vyplatiť jedno- 

rázovú vianočnú výpomoc vo výške jedno
mesačného dôchodku i so štátnym prí
spevkom zo svojich prostriedkov tým dô
chodcom invalidného a starobného poiste
nia, ktorí v mesiaci decembri 1942 poží
vali dôchodok alebo mali naň nárok.

Čl. VL
Vláda sa splnomocňuje, aby zákon č, 

221/1924 Sb. z. a n. v platnom znení znovu 
vyhlásila; toto znenie stane sa odo dňa 
jeho vyhlásenia autentickým, ak Snem 
Slovenskej republiky do 3 mesiacov ne
vysloví s ním svoj nesúhlas.

Čl. VII.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 
1. januára 1943 s výnimkou čl. VI., ktorý 
platí a nadobúda účinnosť dňom vyhláse
nia; vykoná ho minister vnútra so zúčast
nenými ministrami.

Dr, Tiso v. r.

Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r.
Dr, Pružinský V. r. za ministra Dr. Fritza 
Dr, Medrický v. r. Stano v. r.

~ 238.
Vyhláška 

predsedu Snemu '
zo dna 10. decembra 1942

o nesúhlase Snemu s nariadením s mocou 
. zákona o dočasnej úprave verejného 

notárstva.

Podľa § 44 ods. 3 Üstavy vyhlasujem 
toto usnesenie Snemu Slovenskej republi
ky:

Snem Slovenskej republiky na svojom 
plenárnom zasadnutí dňa 10. decembra 
1942 sa usniesol podľa § 44 ods. 3 Üstavy, 
že nesúhlasí s nariadením s mocou zákona 
č. 201/1942 SI, z. o dočasnej úprave verej
ného notárstva, a to s účinnosťou odo dňa 
19. októbra 1942, to jest odo dňa vyhláse
nia tohto nariadenia v Slovenskom zákon
níku. ■ I

Dr. Sokol v. r.
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239.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí 
zo dňa 15. decembra 1942

o obchodnej a plavebnej smluve medzi Slovenskou republikou a Fínskou republikou.

Dňa 19. decembra 1940 bola v Bratislave podpísaná splnomocnenými zástup
cami Slovenskej republiky a Fínskej republiky obchodná a plavebná smluva.

Vláda vo svojom zasadnutí dňa 18, júna 1942 schválila túto smluvu; Snem Slo
venskej republiky na svojom zasadnutí dňa 10. septembra 1942 vyslovil1 podľa § 24 
pism. h) Ústavy súhlas s touto smluvou. Ratifikačné listiny boly vymenené dňa 21. 
novembra 1942 v Berlíne. Podľa článku 9. 'tejto smluvy nadobudla táto účinnosť 15. 
■deň po výmene ratifikačných listín.

Smluva sa uverejňuje v pôvodnom znení francúzskom a v slovenskom preklade.
Dr. Tuka v. r.

Preklad.
Obchodná a plavebná smluva

medzi
SLOVENSKOU REPUBLIKOU 

a
FÍNSKOU REPUBLIKOU.

Prezident Slovenskej republiky a pre
zident Fínskej republiky vedení prianím 
utúžiť priateľské styky a podporiť ob
chodné vzťahy medzi oboma štátmi, roz
hodli sa uzavrieť obchodnú a plavebnú 
smluvu a tým cieľom menovali svojimi 
splnomocnencami a síce:

Prezident Slovenskej repu
bliky:

pána Jána Országha, 
prednostu národohospodárskeho odboru v Mini*  

slcrslve zahraničných vecí.

Prezident Fínskej republiky:
pána Tauno Jalanti-ho, 

zástupcu riaditeľa v Ministerstve zahraničných 
veci,

ktorí po výmene plných mocí, uznaných za 
správne a vyhotovené v náležitej forme, 
shodli sa na týchto článkoch:

Článok 1.
Príslušníci každej Strany a podniky 

majúce právnickú osobnosť, požívajú na 
území druhej zaobchádzanie podľa dolož
ky o najväčších výhodách pre ich osobu |

Traité de commerce et de navigation 
entre

LA REPUBLIQUE SLOVAQUE 
et

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE
Le Président de la République Slova

que et le Président de la République de 
Finlande désireux de resserrer les liens 
ďami'tié et de favoriser les relations 
économiques entre les deux pays, ont rô
solu de conclure un Traité de Commerce 
et de Navigation et ont nommé ä cet effet 
pour leurs Plénipotenliaires,.savoir:
Le Président de la République 

Slovaque:
M. Ján Országh,

Direcleur des Affaires Économiques au Minislčre 
des Affaires Elrangeres.

Le Président de la République 
de Finlande:
M. Tauno Jalanti,

Direcleur adjoint au Mirzslčre des Affaires 
Elrangéres

lesquels, aprés s’élre communiqué 
leuns pleins pouvoirs trouvés en bonne et 
due forme sont convenus des articles sui- 
vants:

Article 1.
Les ressortissants et les entreprises 

ayant personnalité juridique, de chacune 
des Parties, jouiront, sur le territoire de 
ľautre, du traitement de la nation la pius 
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a majetok, pre všetko, čo sa týka zriade
nia a výkonu ich obchodu aleoo ich živ
nosti, pre nadobudnutie a držbu hnuteľné
ho a nehnuteľného majetku v medziach 
ústavných predpisov ako aj čo sa týka 
dani a iných dávok.

Článok 2.
Obchodné, priemyselné, finančné, po

isťovacie a iné spoločnosti, družstvá a 
sdruženia ako aj hospodárske skupiny so 
sídlom v jednom z oboch štátov a zriade
né v súhlase s ich príslušným zákonodar
stvom budú uznané druhým štátom za 
zriadené podľa zákona a za jestvujúce po 
právu.

Súčasné ony budú môcť na území dru
hej Strany obhajovať svoje práva pred 
súdmi a verejnými úradmi a zvlášte vy
stupovať pred súdmi ako žalobcovia a ža
lovaní, podrobujúc sa zákonom a nariade
niam, ktoré platia na území tejto Strany.

Článok 3.
Vysoké Smluvné Strany dohodly sa 

poskytovať si navzájom bezpodmienečné 
a neobmedzené zaobchádzanie podľa do
ložky o najväčších výhodách pre všetko, 
čo sa týka ciel a všetkých vedľajších dá
vok, spôsobu vyberania ciel, aka aj pre 
predpisy, formality a ťarchy, ktorým by 
mohly byť podrobené úkony colného od
bavenia.

Článok 4.
Následkom toho, produkty pôdy a vý

robky pôvodom z každej Vysokej Smluvnej 
Strany nebudú v žiadnom prípade podro
bené vo vyšeuvedených vzťahoch dávkam, 
poplatkom alebo ťarchám iným alebo vyš
ším, ani predpisom a formalitám iným ale
bo viac zaťažujúcim ako tým, ktorým sú 
alebo budú podrobené produkty toho isté
ho druhu, pôvodom z ktoréhokoľvek tre
tieho štátu.

Článo k 5.
Takisto produkty pôdy a výrobky vyvá

žané z územia, každej Vysokej Smluvnej 
Strany a určené na územie druhej Smluv
nej Strany, nebudú v žiadnom prípade po
drobené v tých istých vzťahoch dávkam, 
poplatkom alebo bremenám iným alebo 
vyšším, ani predpisom a formalitám viac 

favorisée, pour leur personne et bien, pour 
lout ce qui concerne ľétabli'sement, 
ľexercice de leur commerce ou de leur 
Industrie, pour ľacquisilion et la pesses- 
sion, dans la limite des dispositions consti- 
tutionnelles, de biens mobiliers ou immobi- 
liers, ainsi qu’en ce qui conceme les im- 
pôts et au trés taxes.

Article 2.
Les sociétés commerciales, industriel

les, financiéres, ďassurance et aulres, les 
coopératives et les associatians, ainsi que 
les agrégations économiques, domiciliées 
dans ľun des deux pays et constituées 
conformément á leur législation respecti- 
ve, verront leur canstitution légale et leur 
existence juridique reconnue dans ľautre 
pays.

Elles pourront, également dans le ter
ritoire de ľautre Partie défendre tous leurs 
droits devant les tribunaux et les au- 
torités publiques et notamment es t er en 
justice comme demanderesses et comme 
défenderesses, en se soumettant aux lois 
et ardonnances y relatives, en vigueur 
dans le territoire de cette Partie.

Article 3.
Les Hautes Parties Contractantes con- 

viennent de s’accorder réciproquement le 
traitement inconditionnel et illimité de la 
nation la pius favorisée pour tout ce qui 
conceme les droits de douane et tous 
droits accessoires, le móde de perception 
des droits, ainsi que pour les régles, for- 
malités et charges auxquelles les opéra- 
tions de dédouanement pourraient étre 
soumises.

Article 4.
En conséquence, les produils naturels 

ou fabriqués, originaires Je chacune des 
Hautes Parties Contractantes ne seront en 
aucun cas assujettis, sous les rapports 
susvisés, á des droits, taxes ou charges 
autres ou pius élevés ni á des régles et 
formalités autres ou pius onéreuses que 
ceux auxquels sont ou seront assujettis 
les produils de méme náture originaires 
ďun pays tiers quelconque.

Article 5.
De méme les produits naturels ou fa

briqués exportés du territoire de chacune 
des Hautes Parties Contractantes ä desti- 
nation du territoire de ľautre Partie Con- 
tractante ne seront en aucun cas assujet
tis, sous les mémes rapports, á des droits, 
taxes ou charges autres ou pius élevés ni 
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zaťažujúcim ako tým, ktorým sú alebo bu
dú podrobené tie isté produkty určené na 
územiektoréhokoľvek druhého štátu.

Článok 6.
Všetky prednosti, výhody, privilégiá a 

oslobodenia, ktoré boly alebo budú ude
lené v budúcnosti niektorému z Vysokých 
Smluvných Strán, vo vyšeuvedenom obore 
na produkty pôdy a výrobky, pochádzajú
ce z ktoréhokoľvek druhého štátu alebo 
určené na územie ktoréhokoľvek štátu, bu
dú bezprostredne a bez kompenzácie po
užité na produkty toho istého druhu pôvo
dom z druhej Vysokej Smluvnej Strany 
alebo určené na územie tejto Strany.

Článok 7.
Zaobchádzanie podľa doložky o naj

väčších výhodách vzťahuje sa tiež na plav
bu vo vodách a prístavoch druhej Strany.

Článok 8.
Doložka a najväčších výhodách spo

mínaná predchádzajúcimi článkami nebu
de sa vzťahovať:

a) na výhody, ktoré boly alebo budú 
udelené súsedným štátom pre uľahčenia 
pohraničného styku;

b) na práva a výsady pochádzajúce 
z colnej únie,

c) na práva a výsady vyplývajúce 
z dočasného colného režimu, ktorý jestvu
je z jednej strany medzi Slovenskou repu
blikou a z druhej strany medzi Protekto
rátom Čechy a Morava a Sudetským úze
mím.

Článok 9.
Táto dohoda bude ratifikovaná a rati

fikačné listiny budú vymenené v Berlíne, 
akonáhle to bude možné.

Vstúpi v platnosť pätnásty deň po vý
mene ratifikačných listín a zostane v plat
nosti do uplynutia trojmesačnej lehoty odo 
dňa vypovedania niektorou Smluvnou Stra
nou.

Na dôkaz toho splnomocnenci k tomu 
účelu náležite splnomocnení podpísali túto 
dohodu a pripojili svoje pečate.

Vyhotovené v dvoch exemplároch 
v Bratislave dňa 19. decembra 1940. 

Ing. JAN ORSZÁGH, v. r. 
TAUNO JALANTI, v. r.

á des regles et formalités pius onéreuses 
que ceux auxquels sont ou seront assujet
tis les mémes produits destinés au terri
toire ďun autre pays quelconque.

Article 6.
Tous les avantages, faveurs, priviléges 

et immunités qui ont été ou seront accor- 
dés á ľavenir par ľune des deux Hautes 
Parties Contractantes, dans la matiére 
susdite, aux produits naturels ou fabri
qués originaires ďun autre pays quelcon
que ou destinés au territoire ďun pays 
quelconque seront, immédiatement et sans 
compensation, appliqués aux produits de 
méme náture originaires de ľautre Haute 
Partie Coniractaňte ou destinés au terri
toire de cette Partie.

Article 7.
Le traitement de la nation la pius fa

vorisée s'applique aussi ä la navigation 
dans les eaux et les ports de ľautre Par
tie.

Article 8.
Le traitement de la nation la pius fa

vorisée prévu par les articles précedents 
ne comprendra pas:

a. — Les faveurs qui ont été ou se
ront accordées aux Etats Limitrophes pour 
faciliter le trafic-frontiére;

b. — Les droits et priviléges résuliant 
ďune union douaniére;

c. — Les droits et priviléges résultant 
du régime temporaire douanier existant 
ďune part entre la République Slovaque 
et ďautre part le Protectorat de Bohéme 
et Moravie et les pays Sudétes.

Article 9.
Le présent Traité séra ratifié et des 

Instruments de ratification en seront 
échangés ä Berlin, aussitôt que faire se 
pourra.

II enrrera en vigueur quinze jours aprés 
l'échange des Instruments de ratification 
et reste-a en vigueur jusqu'á ľexpiration 
du délai de trois mois á partir du jour de 
sa dénonciation par une des Parties Con- 
tractantes,

En foí de quoi les Plénipotentiaires 
respeclifs dúment autorisés ä cet effet, 
ont signé le présent Traité et ľont revétu 
de leurs cachets.

Fait en double exemplaire á Bratisla
va,- le 19 décembre 1940.

Tlač: KmOitlačiareä Andreja v Bratislave.
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240.
Vládne nariadenie 

zo dňa 4. novembra 1942
o rade kniežaťa Pribinu, rade Slovenského 

kríža a medaile-Slovenského kríža.
Vláda Slovenskej republiky podlá § 1 

ods. 1 zákona č. 30/1940 SI. z. so súhla
som prezidenta republiky nariaďuje:

. § I-
(') V Slovenskej republike sú tieto 

rady a čestné odznaky: rad kniežatá Pri
binu, rad Slovenského kríža a medaila 
Slovenského kríža.

(’) Podrobné ustanovenia sú v Stano
vách, ktoré sú prílohou tohto nariadenia.

§ 2.
Počas brannej pohotovosti štátu ude

ľuje prezident republiky rad kniežaťa Pri
binu s mečmi (čl. II. ods. 2 stanov radu 
kniežaťa Pribinu) a rad Slovenského križa 
s mečmi (čl. II. ods. 2 stanov radu Sloven
ského križa) na návrh ministra národnej 
obrany.

§ 3.
(*)  Ministerstvo vnútra môže predpísať 

slovenskému štátnemu občanovi za vyzna
menanie radom taxu, ktorá nemá presa
hovať 50.000.— Ks. Od taxy možno z dô
vodov osobitného zreteľa hodných upu
stiť.

(=) Dávka sa odvedie Kancelárii prezi
denta republiky.

§ 4.
(*)  Rady a medailu (§ 1 ods. 1) stráca 

len, kto bol súdom odsúdený pre taký 
trestný čin, ktorý má v zápätí stratu tu
zemských a cudzozemských radov a civil
ných a vojenských čestných odznakov.

(2) Radové odznaky a medaila odsúde
ného majú sa vrátiť Kancelárii prezidenta 
republiky.

§ 5.
Poradie stupňov radu kniežaťa Pri' 

binu a radu Slovenského križa, poťažne 
ich vzájomný pomer určuje sa takto:

1. Reťaz radu kniežaťa Pribinu.
2, Reťaz radu Slovenského kríža.
3. Osobitný stupeň radu kniežaťa Pri

binu.
4. Velkokríž radu kniežaťa Pribinu
5. Velkokríž radu Slovenského križa.
6. Velkodôstojnicky kríž radu kniežaťa 

Pribinu.
7. Velkodôstojnicky kríž radu Sloven

ského križa.
8. Veliteľský kríž radu kniežaťa Pri

binu
9. Veliteľský kríž radu Slovenského 

kríža.
10. Dôstojnícky kríž radu kniežaťa 

Pribinu.
11. Dôstojnícky kríž radu Slovenského 

kríža.
12. Rytiersky kríž radu kniežaťa Pri

binu.
13. Rytiersky kríž radu Slovenského 

križa.
§6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykonajú ho minister 
zahraničných vecí, minister vnútra a mi
nister národnej obrany so zúčastnenými 
ministrami.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r., 

Čatloš v. r. Sivák v. r. 
Dr. Pružinský v. r. 14 ministra Dr. Fritza. 
Dr. Medrický v. r. Stano v. r.

Cenu Ks 2.60.
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Príloha k vládnemu nariadeniu č. 2401 
1942 SI. z.

HLAVA PRVÁ.

Stanovy radu kniežatá Pribinu.
Článok I.

Rad kniežaťa Pribinu (v ďalšom texte 
„Rad”) je založený podľa § 1 ods. 1 zá
kona číslo 30/1940 SI. z. vládou Slovenskej 
republiky so súhlasom prezidenta republi
ky na uctenie pamiatky prvého samostat
ného slovenského kniežaťa (Pribinu, za
kladateľa prvého slovenského kresťan
ského kostola v Nitre v prvej polovici IX. 
storočia.

Článok II.
(') Rad udeľuje prezident republiky na 

návrh vlády cudzím i slovenským štátnym 
občanom za zásluhy, ktoré si získali o 
Slovenskú republiku.

P) Vojenským osobám cudzím i domá
cim udeľuje sa tento rad s mečmi.

(’) O udelení radu vystaví sa listina.

Článok III.
Veci radu kniežaťa Pribinu spravuje 

Kancelária prezidenta republiky.

Článok IV.
(’) Rad kniežaťa Pribinu má Reťaz, 

osobitný stupeň a päť tried. V poradí naj
vyšší je stupeň s reťazou, ostatné sú po
stupne nižšie.

(:) Odznakmi stupňa 6 reťazou (Reťaz 
radu kniežaťa Pribinu) sú: Veľký radový 
kríž, radová reťaz a radová hviezda oso
bitného stupňa.

ľ) Odznakmi osobitného stupňa (Oso
bitný stupeň radu kniežaťa Pribinu) sú: 
veľký radový kríž, veľká radová stuha a 
radová hviezda.

(*)  Odznakmi prvej triedy (Veľkokríž 
radu kniežaťa Pribinu) sú: veľký radový 
kríž, veľká radová stuha a radová hviezda.

(rj Odznakmi druhej triedy (Velkodô- 
stojnícky kríž radu kniežaťa Pribinu) sú: 
zlatý radový 'kríž, stredná radová stuha a 
radová hviezda.

(’) Odznakmi tretej triedy (Veliteľský 
kríž radu kniežaťa Pribinu) sú: zlatý ra
dový kríž a stredná radová stuha.

(7) Odznakmi štvrtej triedy (Dôstojníc
ky kríž radu kniežaťa Pribinu) sú: zlatý 
radový kríž a malá radová stuha.

(6) Odznakmi piatej triedy (Rytiersky 
kríž radu kniežaťa Pribinu) sú: strieborný 
radový kríž a malá radová stuha.

\ 
Článok V.

Prezidentovi republiky prislúcha Reťaz 
radu kniežaťa Pribinu. Prezident republiky 
udeľuje Reťaz radu kniežaťa Pribinu len 
hlavám cudzích štátov.

Článok VI.
Radový kríž.

(*)  Veľký, zlatý a strieborný radový 
kríž so závesom je zo striebra. V prostried
ku je relief hlavy kniežaťa Pribinu s tvá
rou obrátenou doprava. Relief je matný, 
ohraničený pásom a leží na štylizovaných 
slnečných lúčoch, okrúžených rámom. 
Zpod rámu vychádzajú v podobe kríža 
štyri slnečné lúčové sväzky, každý so štyr
mi zahrotenými lúčmi. Lúčové sväzky ob
kľučujú v každom poli, vytvorenom medzi 
nimi, štylizovaný štátny znak. Hroty lúčov 
a vrcholky krížov štylizovaných štátnych 
znakov tvoria lineálne približne kruh. 
Žliabok rámu a vrchy štátneho znaku sú 
smaltované v belasej farbe slovenského 
štátneho znaku. Lúčové sväzky a štylizo
vané štátne znaky sú vysokého lesku. Rub 
radového kríža je ako líce, avšak relief 
zobrazuje Pribinov kostolík so slnečnými 
lúčmi v pozadí. Okolo pásu reliéfa je nápis 
v kruhu: „Saeculo nono instante funda- 
vit". Medzi poslednou a prvou písmenou 
nápisu v kruhu je lipová vetvička so štyr
mi listami. Radový kríž je krúžkom spo
jený so závesom, ktorý na oboch stranách 
pozostáva z tröch prútov Svätoplukových, 
sviazaných povrázkami, smaltovanými v 
štátnych farbách.

(2) U radu s mečmi (čl. II. ods. 2) je 
radový kríž spojený krúžkom so závesom, 
ktorý tvoria dva skrížené meče na vavrí- 
novom venci.

(’) Veľký radový kríž (pre stupeň s re
ťazou, osobitný stupeň a Veľkokríž) má 
priemer 65 mm a je pozlátený.

(4) Zlatý radový kríž (pre Veľkodôstoj- 
nícky, Veliteľský a Dôstojnícky kríž) má 
priemer 54 mm a je pozlátený.

(s) Strieborný radový kríž (pre Rytier
sky kríž) má priemer 54 mm a nie je po
zlátený.
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ich pozostalým. Od tohto zarátania sa 
upustí, avšak len v takej miere, aby no
vou úpravou dosiahlo zvýšenie doterajších 
požitkov (provízia, počítajúc v to aj štátny 
príspevok, dobrovoľný príspevok a erárna 
provízia d‘úvedna) najmenej 4O°/o.

p) Po osobách, uvedených v ods. 1, 
prislúcha, ak poberaly invalidnú alebo sta
robnú penziu, pozostalým pohrebné vo 
výške dvojmesačnej provízie bez prípad
ného vych'o'vávacieho príplatku a príplat
ku za bezmocnosť za podmienok, uvede
ných v § 19 tretia veda a v § 20.

DIEL OSMY.

Náhrada škody.

§ 33.

(') Tomu, kto v pokračovaní o prizna
nie aleibo zmenu zaopatrovacích požitkov 
□vedie niečo, o čom vie alebo pri obyčaj
nej starostlivosti mohol vedief, že je ne
pravdivé, taktiež kto sa dom’ohol požitkov 
predstieraním, možno predpísať náhradu 
škody. Náhrada škody sa rozvrhne na 
čiastky tak, aby mesačne neprevyšovaly 
maximály mesačný príspevok podľa § 31.

(’) Náhradu škody ukladá Ministerstvo.

| DIEL DEVIATY.
' Opravné prostriedky.

§ 34.
Proti rozhodnutiu Ministerstva 

tohto nariadenia možno podať rozklad. 
30 dní.

DIEL DESIATY.
Prechodné a všeobecné ustanovenie.

§ 35.
Požitky podľa §§ 2 až 22 patria, ak 

boly platené príspevky podľa § 31 aspoň 
18 mesiacov. Ak nastane poistný pripad 
skôr, vzniká nárok, pokiaľ sa týka provízii, 
podľa § 32 ods. 1 písm. b); pokiaľ sa týka 
pohrebného, — podľa § 32 ods. 4; pokiaľ 
ide o dávky neuvedené v § 32, patria po
žitky vo výške a za podmienok zákona č. 
147/1942 SI. z.

DIEL JEDENÁSTY.
Záverečné ustanovenie.

§ 36.
Toto nariadenie platí od 1. júla 1942; 

vykoná ho minister dopravy a verejných 
prác so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.

Dr. Pružinský v. r.
Stano v. r.

Tlač Andrej t Bratislavy Ulica Rodohraaf č- 12-
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। (*)  Radová hviezda pre Veľkokríž má
strieborné plastické lúčové sväzky. Listy 
svrčinových vetvičiek sú pozlátené,

(’) Radová hviezda pre Veľkodôstoj- 
nícky kríž má plastické lúčové sväzky, 
ako i rub matne strieborné. Listy svrčino
vých vetvičiek sú strieborne ligotavé.

Článok X.

Radové odznaky majú sa Kancelárii 
prezidenta republiky vrátiť, ak bola maji
teľovi radu udelená vyššia trieda toho 
istého radu, ako aj po smrti majiteľa radu.

Článok XI.

Prezident republiky podrží si radové 
odznaky aj vtedy, ked prestal byť prezi
dentom republiky, okrem prípadu, že stra
til prezidentský úrad podľa § 39 ods. 2 
Ústavy.

HLAVA DRUHA.

Stanovy radu Slovenského kríža a medaily 
Slovenského kríža.

Diel L

Spoločné ustanovenia.

Článok I.
Rad Slovenského kríža a medaila Slo

venského kríža sú založené podľa § 1 od
seku 1 zákona č. 30/1940 SI. z. vládou Slo
venskej republiky so súhlasom prezidenta 
republiky na uctenie pamiatky Andreja 
Hlinku, ktorý sa najviac zaslúžil o samo
statnosť slovenského národa.

Článok II.

(’) Prezident republiky na návrh vlády 
udeľuje tento rad slovenským i cudzím 
štátnym občanom za zásluhy, ktoré si zí
skali o Slovenskú republiku.

(’) Vojenským osobám domácim i cu
dzím udeľujej sa tento rad s mečmi.

('] Medailu môže udeliť na splnomoc
nenie prezidenta republiky i minister ná
rodnej obrany za statočnosť.

(*)  O udelení radu a medaily vystaví sa 
listina.

Článok III.

Veci radu Slovenského kríža a medaily 
Slovenského kríža spravuje Kancelária 
prezidenta republiky.

Diel II.

Rad Slovenského kríža.
Článok IV.

(’) Rad Slovenského kríža má Reťaz 
a päť tried. V poradí najvyšší je stupeň 
s reťazou, ostatné sú postupne nižšie,

(:) Odznakmi stupňa s reťazou (Reťaz 
radu Slovenského kríža) sú: veľký radový 
kríž, radová reťaz a radová hviezda,

(3) Odznakmi prvej triedy (Veľkokríž 
radu Slovenského kríža) sú: veľký rado
vý kríž, veľká radová stuha a radová 
hviezda,

(4) Odznakmi druhej triedy (Veľkodô- 
stojnícky kríž radu Slovenského kríža) súr 
stredný radový kríž, stredná radová stuha 
a radová hviezda,

(’) Odznakmi tretej triedy (Veliteľský 
kríž radu Slovenského kríža) sú: stredný 
radový kríž a stredná radová stuha.

(*)  Odznakmi štvrtej triedy (Dôstojníc
ky kríž radu Slovenského kríža) sú: stred
ný radový kríž a malá radová stuha.

(’) Odznakmi piatej triedy (Rytiersky 
kríž radu Slovenského kríža) sú: malý ra
dový kríž a malá radová stuha.

Článok V.

Prezidentovi republiky prislúcha Reťaz: 
radu Slovenského kríža.

Článok VI.

Radový kríž.
(*)  Veľký, stredný a malý radový kríž' 

so závesom je zo striebra a má na oboch 
stranách dvojitý patriarchálny kríž. Roz
šírené konce ramien kríža tvoria lineálne 
približne kruh. V tomto kruhu, medzi ra
menami kríža, sa vinie veniec lipových 
listov a kvetov. Plochy medzi ratolesťami 
a ramenami kríža sú perforované. V pro
striedku kríža je pásom ohraničený kruh,, 
v ktorom na líci je relief hlavy Andreja 
Hlinku s tvárou obrátenou napravo; na. 
rube je heslo: „Verní sebe svorne napred“;, 
každé slovo je v osobitnom riadku. Nad 
slovom „Verní" sú dva lipové lístky. Pás a. 
lipové konáre sú ligotavé, patriarchálny: 
kríž je biele smaltovaný, ostatné časti ra
dového kríža sú matné.

(’) Záves veľkého a stredného radové
ho kríža zobrazuje v prostriedku pocho
deň; po stranách pochodne sú tri a tri li-
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gotavé valašky, obrátené navonok. Pocho
deň a valašky sú sviazané ligotavou stu
hou, ktorej konce na spodných čiastkach 
sú ornamentálne zakončené. Záves malé- , 
ho radového kríža tvoria dve lipové ra- | 
tolesli, každá s troma listami, vetviace po | 
vonkajšej strane napravo á naľavo. Oba 
závesy sú na líci a rube rovnaké.

(3) U radu s mečmi (čl. II. ods. 2) zá
ves pre veľký, stredný a malý radový 
kríž tvoria dva skrížené meče na vavrino- 
vom venci.

P) Veľký radový kríž (pre stupeň s re- 
fazôu a Veíkokriž) má priemer 66 mm a je 
pozlátený.

p) Stredný radový 'kríž (pre Velkodô- 
stojnícky, Veliteľsky a Dôstojnícky kríž) 
má priemer 50 mm a je pozlátený.

(■’) Malý radový kríž (pre Rytiersky 
kríž) má priemer 50 mm a nie je pozlá
tený.

Článok VII.
Radová reíaž.

Radová refaz je tá istá ako u radu 
kniežatá Pribinu (čl. VII. stanov radu knie
žatá Pribinu).

Článok VIII.
Radová stuha.

(') Veľká, stredná a malá radová stuha 
sú z moire hodvábu, farby čiernej s dvoma 
pruhmi belasej farby.

p) Veľká radová stuha (pre Velk-križ) 
je dlhá 180 cm, široká 90 mm; jej pruhy 
sú široké 6.5 mm a ich vonkajšie okraje 
sú vzdialené od okrajov stuhy na 11 mm. 
Nosí sa cez pravé plece šikmo cez prsia; 
v mieste, kde sa jej konce križujú, je pri
pevnená kokarda z tej istej látky a tej 
istej farby. Stuha končí sa pod kokardou 
zúbkovaným zastrihnutím. Veľký radový 
kríž visí pod kokardou tak, že záves kríža 
je bezprostredne pod ňou.

(*)  Stredná radová stuha (pre Veľko- 
dôstojnícky a Veliteľsky kríž) je dlhá 50 
cm, široká 35 mm; jej cinoberové pruhy 
sú široké 2.5 mm a ich vonkajšie okraje sú 
vzdialené od okrajov stuhy na 4.5 mm. 
Nosí sa okolo krku a je sviazané.v pro
striedku, z ktorého visí stredný radový 
kríž.

P) Malá radová stuha (pre Dôstojnícky 
a Rytiersky kríž) je dlhá 6 cm, široká 35 
mm, jej cinoberové pruhy sú široké 2.5 
mm a ich vonkajšie okraje sú vzdialené cd 

okrajov stuhy na 4.5 mm. Pripevní sa na 
prsia vľavo, hore; z jej zahroteného konca 
visí stredný poťažne malý radový kríž.

Článok IX.
Radová hviezda.

(') Radová hviezda (pre stupeň s reta- 
zou, Veľkokríž a Veľkodôstojnicky kríž) 
má priemer 90 mm; je šesEramenná zo strie
bra a pozostáva z vrstvy olivových listov a 
vrstvy lúčov. V prostriedku vrstvy olivo
vých listov je plastika líca radového krí
ža. Vrstva olivových listov je leskle po
zlátená; listy sú štylizované vo smere ra
mien hviezdy. Zpod vrstvy olivových li
stov pramenia matné lúče. Každý lúč beží 
na nižšie ležiacej plastike, znázorňujúcej 
jeho žiaru; konce lúčov siahajú do voľné
ho priestoru. Do každého ramena hviezdy 
smeruje jedenásť lúčov, z ktorých pro
stredný je najdlhší a tvorí hrot ramena 
hviezdy; ostatné lúče, od prostredného na
pravo a naľavo, sú postupne kratšie, 
takže ich konce, v ideálnej čiare spojené, 
tvoria obrysy celého ramena hviezdy. Na 
hladkom rube hviezdy je sponka, klnrou 
sa hviezda pripne na prsia vľavo, dolu.

p) U radu s mečmi (čl. II. ods. 2) má 
radová hviezda pod zmenšeninou kríža 
dva skrížené meče, položené na lúčoch.

Článok X.
Radové odznaky majú sa Kancelárii 

prezidenta republiky vrátiť, ak bola ma
jiteľovi radu udelená vyššia trieda toho 
istého radu, ako aj po smrti majiteľa radu.

Článok XI.
Prezident republiky podrží si radové 

odznaky aj vtedy, keď prestal byť prezi
dentom, okrem prípadu, že stratil prezi
dentský úrad podľa § 39 cds. 2 Ústavy.

Diel tretí.
Medaila Slovenského kríža.

Článok XII.
(') Medaila Slovenského kríža má tri 

stupne. Prvý stupeň je najvyšší, ostatné 
sú postupne nižšie.

p) Medaila prvého stupňa je zo strieb
ra'a je pozlátená.

(') Medaila druhého stupňa je zo 
striebra, nie je však pozlátená.

P) Medaila tretieho stupňa je z bronzu.
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("J K všetkým stupňom medaily patrí 
stuha.

Článok XIII.
(') Medaila má priemer 33 mm. Na líci 

je dvojitý patriarchálny kríž, ktorého roz
šírené konce siahajú po okraji medaily. 
Medzi ramenami kríža, po okraj medaily, 
sa vinie veniec lipových listov a kvetov. 
V prostriedku križa je pásom ohraničený 
kruh, v ktorom je relief hlavy Andreja 
Hlinku s tvárou, obrátenou napravo. Na 
rube je nápis: „Verní sebe svorne na
pred"; každé slovo je v osobitnom riad
ku. Po oboch stranách nápisu sú trojlísi- 
kové olivové vetvičky; nad nápismi je li
pový dvojlístok.

Záves tvoria na líci a rube rovnaké dve 
lipové vetvičky, každá s troma listami, 
vetviace po vonkajšej strane napravo a 
naľavo.

Článok XIV.
(') Stuha medaily je z moiré hodvábu, 

farby belasej, široká 25 mm, s dvoma 
pruhmi cinoberovej farby. Pruhy sú široké 
2 mm a ich vonkajšie okraje sú vzdialené 
od okrajov siuhy na 3.5 mm.

(■) Stuha medaily sa viaže do pravidel
ného päťuholníka priemeru 47 mm. Stuha 
sa zavesí na prsia vľavo, hore, za hornú, 
vodovornú stranu päťuholníka; z jeho 
spodného uhla visí medaila. Od tohto uhla 
napravo a naľavo, smerom hornej vodo
rovnej strany päťuholníka stuhy, bežia dva 
pásy stuhy, z ktorých pravý odtina ľavý 
pás šikmou čiarou, smerujúcou od ľavého 
horného uhla do spodného uhla päťuhol
níka stuhy.

241.
Vládne nariadenie

zo dňa 18, decembra 1942,
O predĺžení lehôt podľa zákona o niekto
rých opatreniach na ochranu známok.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 
zákona č. 261/1940 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
I1) Lehoty upravené zákonom č. 261/ 

1940 SI. z. sa predlžujú pre cudzozemských 
prihlasovateľov takto:

a) lehota podľa § 4 ods. 1 — do 30. jú
na 1943,

b) lehota podľa § 5 na obnovenie 
známky, prihlásenej podľa zákona č. 261/

1940 SI. z. a uplynulá pred skončením le
hoty uvedenej pod písm. a) — do 30. sep
tembra 1943,

c) lehota na podanie žaloby podľa § 6 
ods. 2 sa predlžuje tak, že sa do tejto le
hoty neráta čas od 1. marca 1939 do 30. 
júna 1943.

(:) Predĺženie lehôt podľa ods. 1 písm. 
a) sa vzťahuje aj na lehoty podľa § 3 písní, 
b) zákona.

(3) Predĺženie lehoty podľa ods. 1 písm. 
b) a c) sa vzfahuje aj na známky, ktoré sa 
pokladajú v smysle § 3 zákona za prihlá
sené podľa zákona č. 261/1940 SI. z.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnost 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho
spodárstva so zúčastnenými ministrami1.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.

Dr. Medrický v. r. 
Dr. Fritz v. r.

242.
Vládne nariadenie 

zo dňa 18, decembra 1942, 
ktorým sa upravujú odpočivné a zaopatro

vacie platy štátnych baníkov.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 
zákona č. 148/1942 SI. z. nariaďuje:

DIEL PRVÝ.
Invalidné, starobné, vdovské a sirotské 

penzie.

§ L
(*)  Nárok na požitky podľa §§ 2 až 

22 majú stáli štátni baníci (v ďalšom 
texte: „stáli baníci"), zamestnaní v ban
skom alebo hutníckom závode, ktorý je v 
prevádzke štátu (§ 1 zák. č. 148/1942 
SI. z.), ak pracovali nepretržite a uspoko
jivé najmenej 5 rokov v podniku „Štátne 
banské a hutnícke závody" (v ďalšom 
texte: „Podnik"). O splnení týchto pod
mienok sa má vydať preukaz (legitimácia).

(2) Rob'otník, ktorý sa ešte nestal stá
lym baníkom, ako aj robotník prijatý na 
dočasné pracovné miesto (§ 31 ods. 3) má 
oproti štátu nárok na provizné dávky 
Vo výške a za podmienok podľa záko-
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na č. 242/1922 Sb. z. a n. a právnych 
predpisov tento zákon, meniacich a do
plňujúcich; ák však nastal poistný prípad 
▼ Podniku dôsledkom podnikového úrazu, 
odškodneného Robotníckou sociálnou po
isťovňou, má aj takýto robotník nárok na 
zaopatrenie ako stály baník.

S 2.
(') Stály baník, ktorý sa stane úplne 

neschopným k prácam a službám v Pod
niku, má nárok na invalidnú penziu vo 
výške podľa § 5.

(:) Na invalidnú penziu nemá nárok, 
kto si zapríčinil neschopnosť k práci úmy
selne alebo pri čine, pre ktorý bol súdnym 
rozsudkom právoplatne uznaný za vinné
ho zo zločinu alebo prečinu. Porušenie 
bansko-policajných predpisov nie je však 
prečinom V smysle tohto ustanovenia.

(') Ministerstvo dopravy a verejných 
prác (v ďalšom texte: „Ministerstvo") 
môže však v prípadoch osobitného zreteia 
hodných vdovskú alebo sirotskú perziu 
celkom aleb‘o čiastočne priznať nevinným 
príslušníkom rodiny osoby, uvedenej v 
ods. 2, ktorí majú proti nej zákonný nárok 
na výživu.

C) Pozostalí (vdovy a siroty) majú ná
rok na penziu i ked si zomrelý spôsobil 
smrť úmyselne.

(“) Nárok na invalidnú penziu zaniká, 
ak neschopnosť k prácam a službám v 
Podniku pominula; nárok na invalidnú pri
padne starobnú penziu zaniká tiež, ak 
vstúpil penzista do zamestnania podlieha
júceho verejnonrávnemu poisteniu podľa 
zákona č. 242/1922 Sb. z. a n. a právnych 
predpisov tento' zákon meniacich a do
plňujúcich.

§ 3.
O Bez preukazu práceneschopnosti 

prislúcha nárok na starobnú penziu stále
mu baníkovi,

, a) po dokonanom 65. roku,
b) po dokonanom 60. roku, ak má 180 

započítateľných služobných mesiacov,
c) po dokonanom 55. roku, ak má 360 

započítateľných služobných mesiacov.
(’) Pri dosiahnutí časových hraníc, uve

dených y cds. 1, môže byť stály baník da
ný do penzie aj z úradnej moci.

§ 4.
Nárok na invalidnú (starobnú) penziu 

nevzniká, kým jestvuje nárok na nemo
censké z poistenia nemocenského.

§ 5.
(‘) Podkladom pre výmeru invalidnej 

(starobnej) penzie je zárobok docielený v 
posledných 24 služobných mesiacoch, po
ťažne v dobe kratšej, ak nasial poistný 
prípad u robotníka do 2 rokov (§ 1 cds. 
2), v ktorých sa platily príspevky, pred 
odchodom do výslužby. Pod zárobkom 
rozumie sa mzdový zárobok bez prirážky 
za prácu nad čas a za prácu v nedeľu ale- 
vo vo sviatok, poťažne pamätný deň, bez 
jednorazových výpomocí, sociálnych a ro
dinných prídavkov. Zárobok dooizlený v 
uvedených mesiacoch delí sa počtom od
pracovaných sraien a násobí 300. Na zá
robky prevyšujúce 12.000.— Ks ročne sa 
neberie zreteľ. Penzijnú základňu tvorí 
80% z takto vyrátaného zárobku a za- 
okrúhluje sa na 100.— Ks nahor. Ak pb 
dni nadobudnutia účinnosti tohto nariade
nia nastane sniženie započítateľného roč
ného zárobku, ktoré by malo za následok 
sniženie penzijnej základne, zachová sa už 
raz dosiahnutá vyššia penzijná základňa v 
predpoklade, že trvala aspoň 2 roky za 
sebou počas účinnosti tohto nariadenia.

(-) Z penzijnej základne sa vyráta pen
zia takto: za prvých 60 mesiacov prislú
cha 25°/o, za každý ďalší mesiac — 0.25^ 
penzijnej■ základne.

(3) Penzia nemôže byť vymeraná niž
šou sumou než 2.400.— Ks ročne a ne
smie byť nižšia, než by bol nárok za rov
nakých podmienok podľa zákona č. 242/ 
1922 Sb. z. a n. a právnych predpisov 
tento zákon meniacich a doplňujúcich.

(*)  Penzia sa zvyšuje za každé dieťa, 
ktoré by v prípade úmrtia penzistu malo 
nárok na sirotskú penziu, kým sa penzista 
oň stará, o vychovávací príplatok, ktorý 
činí 1/10 penzie, najmenej však 480.— Ks 
ročne za každé dieťa.

(’) Pre výpočet penzijnej základne po
dľa ods. 2 možno pripočítať až 180 mesia
cov, ak je penzista trvale tak bezmocný, 
že stále potrebuje pomoc, ošetrenie a ob
sluhu inej osoby (príplatok na bezmoc
nosť).

§ 6-
(*)  Ak bol nárok na priznanie invalid

nej penzie zamietnutý, alebo ak bola in
validná penzia odňatá, môže byť nárok 
na priznanie invalidnej penzie pred uply
nutím jedného roka uplatňovaný iba vte
dy, ak žiadateľ lekárskym svedectvom 
osvedčí, že nastala podstatná zmena v je
ho zdravotnom stave, zistenom naposledy. 
Inak sa žiadosť o priznanie penzie bez
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ďalšieho pokračovania zamietne; proti ta
kémuto zamietavému rozhodnutiu niet 
opravného prostriedku.

(*)  Ak bol nárok uznaný, uhradia sa 
žiadateľovi primerané trovy lekárskeho 
svedectva (ods. 1).

§ 7.
(') Započítateľným služobným časom sa 

rozumie čas, za ktorý boly platené prí
spevky podľa § 31. Pre výpočet nároku 
na penziu nezap'očítavá sa doba do do
končenia 16. roku.

(-) Započítať do služobného času roz
hodného pre výpočet nárokov čas získaný 
v inom verejnoprávnom poistení, pripadne 
čas zamestnania, po ktorý mal zamestna
nec zabezpečené odpočivné alebo zaopa
trovacie požitky, prislúcha Ministerstvu.

(3) Stálym baníkom započíta sa pre vý
meru penzie čas strávený v činnej službe 
vojerskej, ak vstúpili oo služieb Podniku 
do 6 mesiacov po vykonaní vojenskej 
služby. Započítanie odpadá, ak mohol byf 
nárok na zarátanie vojenskej služby do 
penzijných (invalidných) nárokov podľa 
iných predpisov uplatnený.

§ 8.
(') Čas platenej dovolenej neprerušuje 

ani 5-ročnú lehotu podľa § 1 ods. 1, ani 
služobnú dobu rozhodnú pre výmeru pen
zie podľa § 7 ods. 1. Čas bezolatnej dovo
lenej možno v oboch prípadoch zarátať, 
ak bola táto povolená z verejných alebo 
podnikových záujmov a ak za čas tejto 
dovolenej boly zaplatené príspevky podľa 
§ 31.

(■) Čas nemoci, v ktorom stály baník ako 
práceneschopný poberal nemocenské, rá
ta sa do služobného času rozhodného pre 
nároky, a to aj bez platenia príspevkov.

("j Do čakacej lehoty (§ 1) sa neráta 
čas nemoci, avšak ju zastavuje.

§ 9.
(') Penzijné požitky zanikajú: 
a) smrťou penzistu, 
b) zrieknutím sa penzie, 
c) nepovoleným pobytom v cudzine, 

presahujúcim 14 dní, 
d) nadobudnutím cudzej štátnej prí

slušnosti,
e) znovunadobudnutím pracovnej 

schopnosti,
f) v prípade § 22, ak bola ponúknutá 

práca, prípadne ak dočasný penzista na- 

s‘túpil sám zamestnanie, alebo ak sa zá
robkové osamostatnil.

(■) Povolenie pobytu v cudzine [ods. 1 
písm. c)] na dobu nepresahujúcu 12 me
siacov na odôvodnenú žiadosť môže ude
liť Podnik. Ak ide o povolenie výplaty 
penzie do cudziny alebo o ďalší pobyt než 
12 mesiacov, rozhodne o žiadosti Mini
sterstvo dopravy a verejných prác po do
hode s .Ministerstvom financií a Minister
stvom zahraničných vecí.

f) Ak požívateľ starobného dôchodku 
nastúpi znovu prácu v Podniku, počas tej
to práce sa mu penzijné požitky nevyplá
cajú.

C) Ak bol penzista právoplatne odsú
dený na stratu slobody trvajúcu dlhšie 
ako jeden mesiac pre prečin alebo zločin, 
rozhodne o krátení alebo o ďalšom trvaní 
penzie Ministerstvo s konečnou platno
sťou. Ak bola odsúdenému penzia zastave
ná, prislúcha nevinným rodinným prísluš
níkom, ktorí majú voči nemu zákonný ná
rok na výživu, nárok na penziu, akú by 
mali v prípade jeho smrti.

§ 10.
(*)  Nárok na vdovskú penziu má vdova 

po stálom baníkovi, ktorý v čase smrti 
mal nárok na penziu, alebo ju požíval.

(2) Penzia neprislúcha vdove, s ktorou 
stály baník uzavrel manželstvo, súc vo vý- 
službe, okrem prípadu, že v čase smrti 
manžela uplynuly už dva roky odo dňa 
uzavretia manželstva, alebo že z takéhoto 
manželstva pochádzajú deti; ak však uza
vrel manželstvo penzista po dokončení 50. 
roku veku, predlžuje sa táto lehota na 
štyri roky.

§ 11.
(') Výmera vdovskej penzie činí 50% 

penzie, na ktorú mal nárok stály baník, 
alebo ktorú požíval v čase smrti, najmenej 
však Ks 1.200.—.

(=) Vdovskú penziu možno zvýšiť o prí
platok za bezmocnosť obdobne podľa § 5 
ods. 5.

§ 12.
(‘) Vdovská penzia zaniká:
aj smrťou vdovy,
b) zrieknutím sa penzie, 
cj výdajom vdovy (§ 13}, 

•d) nepovoleným pobytom v cudzine 
presahujúcim 14 dní,

e) nadobudnutím cudzej štátnej prísluš
nosti.

(-) Ustanovenia § 9 ods. 2 a 4 platia 
obdobne.
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(') Sirotská penzia činí pre každé die
ťa 1/5 penzie rodiča, najmenej však 600.— 
Ks ročne. Úplným sirotám a deťom im na- 
roveň postaveným (ods. 2 až 4) prislúcha 

I po 2/5 penzie rodiča, najmenej však 1200.— 
Ks ročne. V prípadoch, uvedených v ods. 
6, môže povoliť Ministerstvo túto penziu 
pri podmienkach tam uvedených.

(“) Pri nároku na niekoľko sirotských 
penzii podlá tohto nariadenia prislúcha 
vždy len jedna, a to najvyššia.

(’) Sirotskú penziu možno zvýšiť o prí
platok za bezmocnosť obdobne podľa 
ustanovení § 5 ods. 5, ak ide o úplné si
roty staršie 14 rokov.

§ 16.•
C) Sirotská penzia zaniká:
a] smrťou,
b) zrieknutím sa penzie,
c) dosiahnutím vekových hraníc uve

dených v § 15,
d) uzavretím manželstva,
e) Nepovoleným pobytom v cudzine 

presahujúcim 14 dni,
f) nadobudnutím cudzej štátnej prísluš

nosti.
(:) Ustanovenia § 9 ods. 2 a 4 plajtia ob

dobne.
§ 17.

Nezaopatrené deti po stálom baníkovi 
pokladajú sa za postavené naroveň de
ťom úplne osirelým, ak matka alebo ne
vlastná matka stratila nárok na vdovskú 
penziu.

DIEL DRUHÝ.
Odbytné, pohrebné a výbavné.

§ 18.
(l) Ak zomrie robotník skôr ako sa sta

ne stálym baníkom (§ 1 ods. 1) a nepožíval 
dôchodok podľa § 1 ods. 2, majú jeho po
zostalí nárok na odbytné, ktoré sa určí po
dľa jeho posledného pracovného zárobku, 
a to pri dennom zárobku

ďo 10 Ks vo výške 1.000.— Ks, 
. nad 10 do 20 Ks vo výške 1.100.— Ks,
nad 20 do 30 Ks vo výške 1.200.— Ks,
nad 30 ďo 40 Ks vo výške 1.300.— Ks,
nad 40 do 50 Ks vo výške 1.400.— Ks,
nad 50 Ks vo výške 1.500.— Ks.

(!) Ak zomrie stály banik v službe ale
bo stály baník požívajúci invalidnú alebo 
starobnú penziu a niet nároku na výplatu

§ 13.
Ak sa vdova vydá, má nárok na od

bytné vo výške trojnásobku ročnej vdov
skej penzie.

§ 14.
(') Penzia neprislúcha vdove, ak roz

sudkom trestného súdu bolo uznané, že 
zavinila alebo spoluzavinila smrt manžela.

('■’) Pri rozluke manželstva z viny man
želovej má manželka nárok na vdovskú 
penziu, ak nevstúpila do nového manžel
stva a ak niet po manželovi vdovy s ná
rokom na vdovskú penziu.

§ 15.
(*)  Sirotská penzia prislúcha nezaopa

treným defom mladším 18 rokov v pri
pade smrti rodiča, ktorý požíval penziu 
alebo mal nárok na ňu. Nemanželské dié
ta má nárok na sirotskú penziu len vte
dy, ak nemanželský otec bol právoplat
ným rozsudkom zaviazaný na platenie vý
živného, alebo ak otcovstvo uznal vo ve
rejnej listine.

(*)  Osvojenec mladší 18 rokov má ná
rok na sirotskú penziu po osvojiteľovi len 
vtedy, ak bolo osvojenie prevedené aspoň 
pol roka predtým, čo vznikol nárok na 
penziu alebo aspoň pol roka pred smrtou 
osvojiteľa.

(3) Ak zanechal stály banik — i pen
zista — osirelých vnukov alebo nevlast
né deti mladšie 18 rokov, majú títo nárok 
na sirotskú penziu, ak boli výživou pre
važne na zomrelého odkázaní.

(') Na sirotskú penziu má chovanec 
mladší 18 rokov nárok po pestúnovi len 
vtedy, ak bol u pestúna vyživovaný bez
platne aspoň rok predtým, čo vznikol 
nárok pestúnovi na penziu alebo aspoň 
rok pred jeho smrťou, a ak Kol výživou 
prevažne na neho odkázaný.

(°) Po dokonanom 18, roku prislúcha 
deťom (ods. 1 až 4) penzia najdlhšie do 
dokonaného 21. roku, ak študujú na stred
nej alebo odbornej škole, a do 24. roku —, 
ak s prospechom študujú na vysokej škole.

(“) Deťom (ods. 1 až 4) starším 18 ro
kov, avšak mladším ako 24 rokov, prislú
cha sirotská penzia, ak je úradne preuká
zané, že sú pre duševnú alebo telesnú va
du k akémukoľvek zárobku nespôsobilé; 
Ministerstvo môže sirotskú penziu celkom 
alebo zčiastky im povoliť i po 24. roku, 
ak sú nemajetné.



958 Slovenský zákonník č. 242.

vdovskej penzie, majú pozostalí nárok na 
odbytné vo výške 3/4 ročnej invalidnej 
(starobnej) penzie zomrelého alebo penzie, 
na ktorú by mal zomrelý nárok.

(') Pozostalými rozumejú sa manžel 
(manželka), ak nie sú tu vylučovacie dô
vody uvedené v § 14, deti vo veku do 18 
rokov, rodičia a starí rodičia zomrelého.

f) Manžel (manželka) má prednes! 
pred deťmi, ak sa b ne stará, deti pred ro
dičmi a tito pred starými rodičmi. Rodičia, 
ako aj starí rodičia, majú nárok len, ak 
boli na zomrelého výživou prevažne odká
zaní. V prípadoch osobitného zreteľa hoj
ných možno priznať odbytné deťom star
ším 18 rokov a súrodencom, ak boli 
výživou prevažne ra zomrelého odkázaní.

(5) Nárok ra odbytné treba uplatniť do 
3 rokov od smrti stáleho baníka (robotní
ka), inak zaniká.

§ 19.
Ak zomrie stály baník v činnej službe, 

poskytuje sa jeho pozostalým pohrebné vo 
výške 1/4 penzijnej základne (§ 5). Pozo
stalým po stálom baníkovi, ktorý zomrel 
v'o výslužbe, prislúcha pohrebné vo výške 
trojmesačnej penzie bez príplatkov. Po
hrebné, ktoré prislúcha z iného verejno
právneho sociálneho poistenia, sa odpočí
tava.

§ 20.
Nárok na pohrebné majú pozostalí, 

ktori vypravili pohreb. Ak obstaral pohreb 
niekto iný, treba pohrebné použiť na 
úhradu preukázaných trov. V takomto prí
pade majú na prípadný zvyšok nárok: 
manžel (manželka) pred deťmi a títo pred 
rodičmi zomrelého. Ak niet takých príbuz
ných alebo ak títo nežili so stálym baní
kom v spoločnej domácnosti, vyplatí sa 
zvyšok osobám, ktoré preukázateľne oše- 
trovaly zomrelého počas jeho poslednej 
nemoci. Nárok treba uplatniť do 3 rokov 
od smrti stáleho baníka; inak zaniká.

§ 21.
C) Ak sa stála banská robotníčka (§ 1 

. ods. 1) vydá, má nárok na výbavné.
(*)  Výbavné sa určí podľa pracovného 

zárobku, ktorý mala stála banská robot
níčka prihlásený pre ciele nemocenského 
poistenia v deň sobáša alebo naposledy 
pred týmto dňom, a činí pri dennom zá
robku

do 10 Ks 500.— Ks, 
nad 10 do 20 Ks 550.— Ks,

nad 20 ďo 30 Ks 600.— Ks,
nad 30 do 40 Ks 650.— Ks,
nad 40 do 50 Ks 700.— Ks,
nad 50 Ks 750.— Ks.

(’) Ak sa stála banská robotníčka, kto
rej sa už raz vyplatilo výbavné podľa toh
to nariadenia alebo podľa zákona č. 242/ 
1922 Sb. z. a n., poťažne podľa zákona č. 
221/1924 Sb. z. a n. a právnych predpisov 
tieto zákony meniacich a doplňujúcich, 
znova vydá, má nárok na výbavné opäť 
len vtedy, ak bola medzi jednotlivými 
sobášmi dohromady aspoň 5 rokov v Pod
niku zamestnaná alebo podľa uvedených 
právnych predpisov povinne poistená.

("*)  Nárok treba uplatniť do troch rokov 
po sobáši; inak zaniká.

DIEL TRETÍ.
Dočasná penzia.

§ 22.
(') Ak bol stály baník prepustený z 

práce iba pre obmedzenie výroby (pracov
ných miest), zastavenie alebo zrušenie zá
vodu a ak nebol osobitným opatrením inak 
odškodnený, môže sa mu priznať, ak má 
najmenej 45 rokov, slúžil u Podniku naj
menej 15 rokov, je nemajetný a živiteľom 
rodiny, dočasná penzia až do výšky inva
lidnej penzie, na ktorú by mal nárok v prí
pade práceneschopnosti.

(’) Ak bol stály baník, ktorý obdržal 
dočasnú penziu podľa ods. 1 (v ďalšom 
texte: „dočasný penzista") vyzvaný nastú
piť do práce v ktoromkoľvek závode v 
Podniku alebo v hociktorom inom prime
ranom zamestnaní v službách štátu, jeho 
alebo ním spravovaných podnikov alebo v 
službách sväzkov územnej alebo záuj
movej samosprávy, a odoprie to bez váž
neho dôvodu, stráca po uplynutí 4-týždňo- 
vej lehoty všetky nároky, ak bol na tieto 
následky upozornený.

(') Ak dočasný penzista vykonáva zá
robkovú činnosť podliehajúcu verejno
právnemu sociálnemu poisteniu, zastaví sa 
mu dočasná penzia a postupuje sa podľa 
§ 23 ods. 2. Ak však dočasný penzista vy
konáva samostatnú zárobkovú činnosť ne
podliehajúcu verejnoprávnemu sociálnemu 
poisteniu, odoberie sa mu dočasná penzia 
a vyplatí sa mu odbytné vo výške jedno
ročnej dočasnej penzie. Výplatou odbytné
ho zanikajú všetky nároky jeho a jeho 
príslušníkov, ktoré plynú zo štátneho za
opatrenia podľa tohto nariadenia.
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DIEL ŠTVRTÝ.
Zánik, prevod, spočívanie a kontrola 

nárokov.
§ 23.

(') Nakoľko toto nariadenie neurčuje 
inak, zanikajú vystúpením, prepustením, 
ako aj zrušením pracovného pomeru, pre 
stálych baníkov ako aj ostatných robot
níkov a ich príslušníkov, voči štátu všetky 
práva a nároky. Keď robotník nevstúpil 
do iného zamestnania (ods. 2), má po 
zániku nárokov podľa tohto nariadenia 
na čas, rovnajúci sa 1/4 služobného času 
(§ 7), najmenej ale na 24 mesiacov, 
nároky na dávky vo výške a pri pod
mienkach, ktoré by mal v prípade poiste
nia podľa zákona č. 242/1922 Sb. z. a n. 
a právnych predpisov tento zákon menia
cich a doplňujúcich. Do času, v ktorom sú 
zachované nároky podľa predošlej vety, 
nepočíta sa čas, v ktorom robotník poží
val nemocenské alebo invalidnú (starobnú) 
penziu, alebo v ktorom výplata penzie spo
čívala. Po uplynutí 24 mesiacov vznikne 
nárok na invalidnú (starobnú) penziu len, 
ak sú splnené podmienky pre nárok na dô
chodok invalidný alebo starobný podľa §§ 
109 a 112 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n.

(=) Ak prestúpi stály baník, poťažne ro
botník, nepožívajúci penziu podľa tohto na
riadenia, do iného zamestnania, v ktorom 
podlieha verejnoprávnemu poisteniu na 
prípad invalidity a staroby alebo do za
mestnania z takejto' poistnej povinnosti 
vyňatého, je Podnik povinný vydať nové
mu verejnoprávnemu nositeľovi poistenia 
alebo zamestnávateľovi, ktorého zamest
nanci sú vyňatí z povinného verejnopráv
neho poistenia, prevodnú sumu v takej 
výške, akú by bol povinný previesť nosi
teľ provizného poistenia podľa zákona č. 
242/1922 Sb. z. a n. a právnych predpisov 
tento zákon meniacich a doplňujúcich.

(*)  Ak bola za robotníka vydaná nie
ktorým nositeľom verejnoprávneho sociál
neho poistenia, uvedeného v ods. 2, alebo 
vyňatým zamestnávateľom prevodná su
ma, treba ju použiť na započítanie príspev
kovej doby. Spôsob použitia prevodnej su
my určí osobitné vládne nariadenie.

§ 24.
(*)  O priznanie nárokov podľa tohto 

nariadenia vydá sa dekrét, v ktorom sa 
určí výmera a spôsob ich výplaty.

(’) Penzie sa vyplácajú mesačne.

k o n n í k č. 242, 959

S 25.
(') Požívateľ penzie je povinný ohlásiť 

riaditeľstvu (správe) toho závodu, u kto
rého naposledy pracoval, do 8 dni zmenu 
bydliska, ako i zmenu skutočnosti rozhod
ných pre vymeranie alebo vyplácanie po
žitkov. Na výzvu riaditeľstva (správy) je 
požívateľ penzie povinný predložiť potre
bné doklady. Ak tejto výzve nevyhovie v 
lehote 30-dň'ovej, môže byť výplata požit
kov zastavená, ak požívateľ penzie bol na 
tento následok upozornený.

(2) Požívateľ penzie ručí, a to i požitka
mi pcdľa tohto nariadenia, za škody 
vzniklé opomenutím povinnosti, uvedených 
v ods. 1.

(') Ustanovenia ods. 1 a 2 platia obdob
ne aj pre dočasných penzistov a pre vdovy 
a siroty, ktoré poberajú požitky podľa toh
to nariadenia.

§ 26.
Požívateľov invalidnej alebo dočasnej 

penzie, ako aj požívateľov príplatku na 
bezmocnosť alebo penzie podľa § 15 ods. 
6, možno kedykoľvek podrobiť lekárskej 
prehliadke alebo kontrole ohľadom takých 
skutočností, ktoré sú rozhodné pre pobe
ranie dôchodkov. Pcdľa výsledkov pre
hliadky alebo kontroly možno dôchodok 
skrátiť, zastaviť alebo odňať.

§ 27.
(') Požívateľ penzie, ktorý bol uznaný 

za spôsobilého pre prácu, poťažne u kto
rého bolo zistené, že odpadly predpoklady 
uvedené v § 22, musí sa do ,14 dní po do
ručení rozhodnutí o zastavení penzie na 
vyzvanie písomne osvedčiť, či je ochotný 
nastúpiť prácu. Ak sa vysloví kladne, po
berá penziu dovtedy, kým nie je do práce 
povolaný.

(2) Požívateľ penzie, ktorý neprejavil 
ochotu nastúpiť prácu, hoci odpadly pred
poklady pre poberanie penzie, alebo ktorý 
nenastúpi prikázanú mu prácu, stráca ná
rok na penziu a jej výplata sa mu zastaví 
koncom mesiaca. Tým zanikajú všetky je
ho nároky a nároky jeho príslušníkov po
dľa tohto nariadenia.

§ 28.
Ak požívateľ penzie odpykáva trest na 

slobode, je v donucovacej pracovni alebo 
v inom podobnom ústave dlhšie ako 1 me
siac, jeho penzia patrí za uvedený čas oso
bám, ktoré majú proti nemu zákonný ná-
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rok na výživné. A'k je takýchto oprávne
ných osôb viac, majú prednosť manželka 
a deti pred rodičmi a starými rodičmi. Me
dzi osoby tej istej skupiny rozdelí sa dô- 
chcdok rovnakým dielom. Ak takýchto 
osôb niet, nárok na penziu za uvedený čas 
zaniká.

§ 29.
Nárok na penzie s príslušerstvom pre- 

mlčuje sa v piatich rokoch odo dňa vzni
ku. Nárok na jednotlivé splátky penzie s 
príslušenstvom, ako aj nárok na iné plne
nie podľa tohto nariadenia, sa premlčuje 
do troch rokov odo dňa vzniku nároku. 
Premlčanie sa nrerušuje písomným ozná
mením nároku u príslušného riaditeľstva 
(správy) alebo u Ministerstva.

DIEL PIATY.
Konkurencia s inými dôchodkami.

§ 30.
(‘J Ak stály baník požíva úrazový ale

bo iný dôchodok od štátu alebo od inej 
verejnoprávnej korporácie, poťažne usta
novizne alebo taký dôchodok nadobudol, 
kráti sa:

a) penzia stáleho baníka — b sumu, o 
ktorú je úrazový alebo iný dôchodok 
s penziou (bez príplatku na bezmocnosť a 
príplatku vychovávacieho) vyšší než jeho 
penzijná základňa,

b) vdovská penzia — o sumu, o ktorú 
úrazový alebo iný dôchodok spolu s pen
ziou bez príplatku na bezmocnosť, je vyš
ší než jeden a pol násobok penzie podľa i 
tohto nariadenia, pričom súčet vypláca
ných dôchodkov nesmie byť vyšší než po
lovica penzijnej základne.

(-) Pri krátení penzie podľa ods. 1 
25% penzie musí zostať nezmenšené, 
okrem prípadu uvedeného v ods. 3.

(3) Súhrn vdovských a sirotských pen
zií podľa tohto nariadenia a úrazových. । 
pripadne iných dôchodkov od štátu alebo | 
inej verejnoprávnej korporácie, poťažne ' 
ustanovizne, nesmie presahovať penzijnú | 
základňu (§ 5). I i boly podúradníkmi alebo dozorcami, pri-

C) Pre poistné prípady, uvedené v § 1 | slúčila od 1. júla 1942, okrem zvýšenia 
ods. 2 á v § 35, platia ustanovenia § 15 i uvedeného v ods. 1, ďalšie zvýšenie o
zákona č. 147/1942 SI. z. obdobne.

(°) Ak invalidná penzia spolu so sumou 
úrazového dôchodku prevyšujúcou 600.— 
Ks a spolu so zárobkom penzistu, prevy
šuje penzijnú základňu, snižuje sa inva
lidná penzia o‘ túto — penzijnú základňu 
prevyšujúcu — čiastku.

DIEL SIESTY.
Príspevok na zaopatrenie.

§ 31.
(’) Príspevok stálych baníkov na za

opatrenie podľa tohto nariadenia činí 87í 
zo zárobku podľa § 5 ods. 1, najmenej 
však 50.— Ks mesačne. Tento príspevok 
sa sráža zo zárobku mesačne. Príspevko
vá povinnosť trvá po celý služobný čas.

(■) Od robotníkov zadelených na stále 
pracovné miesto vyberá sa príspevok po
dľa ods. 1 aj po dobu 5-ročnej čakacej le
hoty (§ 1 ods. 1).

(’) Príspevok robotníkov prijatých len 
na dočasné pracovné miesto je rovnaký 
ako u banských robotníkov pbiiS'l'ených u 
Robotníckej sociálnej poisťovne.

(■*)  V prípadoch uvedených v poslednej 
vete § 5 ods. 1 vyberá sa príspevok odpo
vedajúci vyššej penzijnej základni.

DIEL SIEDMY.
Požitky bývalých robotníkov a podúrad- 

níkov.
§ 32.

(') Provízie — vpočítajúc do toho aj 
štátny príspevok —, vymerané podľa zá
kona č. 242/1922 Sb. z. a n. a zákona č. 
200/1936 Sb. z. a n., zvyšujú sa u 'osôb, 
u ktorých vznikol poistný prípad v závo
doch uvedených v § 1 ods. 1 zákona č- 
148/1942 SI. z. pred 1. júlom 1942, takto:

a) na čas od 1. júla 1942 do 30. júna 
1943 provízie starobné a invalidné o 200.— 
Ks mesačne, provízie vdovské o 100.— Ks 
mesačne, sirotské o 50.— Ks mesačne;

b) od 1. júla 1943 — namiesto zvýšenia 
pod písm. a) — provízie staroibné a invalid
né ročne b 1.080.— Ks a okrem toho o 4.— 
Ks za každý príspevkový mesiac, vdovské 
provízie ročne o 600.— Ks a 2.— Ks za 
každý príspevkový mesiac, sirotské pro
vízie ročne o 300.— Ks a o 1.— Ks za 
každý príspevkový mesiac.

(’) Osobám, uvedeným v ods. 1, ktoré

1.080.— Ks ročne, ich vdovám o 600.— Ks 
ročne.

(') Do zvýšenia podľa ods. 1 zarátajú 
sa doterajšie dobrovoľné príspevky na vý
živu, ako aj takzvané erárne provízie za 
vojnové polroky, vyplácané jednotlivými 
riaditeľstvami (správami) provizáonistom a
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243.
Nariadenie s mocou zákona zo dňa 18, decembra 1942

o mimoriadnych zásahoch do oprávnení 
hostinských a výčapníckych živností.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
Účinnosť vládneho nariadenia č. 40/ 

1939 SI. z. v znení nariadení s mocou zá
kona č. 353/1940 a č. 290/1941 SI. z. sa pre
dlžuje do 31. decembra 1944.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom 1. januára 1943; vykoná ho minister 
hospodárstva po dohode s ministrom 
vnútra.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Čatloš v. r. aj za búš- Dr. Pružinského.

Sivák v. r. Stano v. r.
aj za min. Dr. Fritza. Dr. Karvaš v. r.

244.
Nariadenie s mocou zákona 

zo dňa 18, decembra 1942 
o niektorých mimoriadnych opatreniach 
v obore ochrany vynálezov, známok a 

vzoriek.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 Si. z. nariaďuje:

§ 1.
(') Lehoty na uplatnenie priority uve

denej v čl. 4 parížskej unijnej dohody na 
ochranu živnostenského vlastníctva, uve
rejnenej vyhláškou č. 104/1941 SI. z. (v 
ďalšom texte: „unijná priorita“) sa pre
dlžujú ďo 31. decembra 1943, ak neupiy- 
nuly pred 14. marcom 1939. Toto ustano
venie sa nevzťahuje na unijnú prioritu, 
ktorej lehota na uplatnenie uplynie v smy
sle čl. 4 parížskej unijnej dohody po 31. 
decembri 1943.

(2) Majiteľ patentu, ochrannej známky 
alebo vzorky, poťažne príslušnej prihláš
ky, môže unijnú prioritu podľa ods. 1 
uplatniť aj keď jeho ochranné právo už 
bolo v Slovenskej republike prihlásené, 
zapísané alebo udelené bez uplatnenia 
alebo priznania unijnej priority.

(’) Žiadosti o priznanie unijnej priority 
podané pred účinnosťou tohto nariadenia, 
ktoré vyhovujú podmienkam ods. 1, sa 
pokladajú, pokiaľ o nich nebolo ešte roz
hodnuté, za žiadosti o priznanie unijnej 
priority podľa tohto nariadenia.

(4) Ustanovenia ods. 1 až 3 platia pre 
cudzozemcov len v prípade vzájomnosti. 
O tom, či sú dané podmienky vzájomno
sti, rozhodne Ministerstvo hospodárstva 
po dohode s Ministerstvom zahraničných 
vecí.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom 1. januára 1943; vykoná ho minister 
hospodárstva so zúčastnenými ministrami.

Tiso v. r.
Tuka v. r.

Dr. Medrický v. r.
aj za min. Dr. Pružinského. 
Stano v. r.
Dr. Karvaš v. r.

Cena Ks 9.40.

Dr, 
Dr.

Mach v. r.
Čatloš v. r.
Sivák v. r. 
aj za min. Dr. Fritza.
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245.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 18, decembra 1942 

o ustanovení prechodného dozoru a vnú
tenej správy na veľkostatky.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 Si. z. nariaďuje:

247.
Nariadenie s mocou zákona zo dňa 18, decembra 1942 

o predĺžení účinností nariadenia s mocou 
zákona o sociálnych náčelníkoch v sú

kromných podnikoch.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:
§ 1. § 1.

Vládne nariadenie č. 31,1939 SI. z. v 
sr.i nariadenia 6 mocou zákona č. 230/ 

1911 SI. z. platí aj po 31. decembri 1942.

§ 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., 
Čatloš v. r. Dr. Medrický v. r.
Sivák y, r< aj za min. Dr. Pružinského,

aj za min. Dr. Fritza. Stano v, r.

246.
Nariadenie 

s mocou zákona zo dňa 18, decembra 1942 
o mimoriadnych zásahoch do vedenia živ
nostenských spoločenstiev (grémií) a ich 

sväzov.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 

44 zákona č. 185/1939 SL z. nariaďuje:

§ L
Účinnosť nariadenia s mocou zákona 

č. 112/1941 SI. z. sa predlžuje do 31. de
cembra 1944.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom 1. januára 1943; vykoná ho minister 
hospodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Čatloš v. r. aj za nun. Dr. Pružinského.

Sivák v. r. Stano v. r.
aj za min. Dr. Friiza. Dr. Karvaš v. r.

Účinnosť nariadenia s mocou zákona 
č. 317 1940 SI. z. sa predlžuje do konca 
roku 1944.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom 1. januára 1943; vykoná ho minister 
vnútra so zúčastnenými ministrami.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Čatloš v. r. aí za min. Dr- Pružinského.
Sivák v. r. Stano v. r.
aj za min. Dr. Fritza. Dr. Karvaš V. r.

248.
Nariadenie s mocou zákona zo dňa 18, decembra 1942, 

ktorým sa mení zákon O predaji tovaru za 
jednotné ceny.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
V § 1 ods. 2 zákona č. 251/1933 Sb. z. 

a n. v znení nariadenia s mocou zákona č. 
341/1940 SI. z. a v čl. II. vládneho naria
denia č. 122/1937 Sb. z. a n. v znení naria
denia s mocou zákona č. 341/1940 SI. z. 
nahradzujú sa slová „31. decembra 1942" 
slovami „31. decembra 1944“.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom 1. januára 1943; vykoná ho minister 
hospodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr, Tiso v. r.

Mach v. r. 
Čatloš v. r. 
Sivák v. r. 
aj za min. Dr. Fritza.

Dr, Tuka v. r.
Dr. Medrický v. r.
aj za min. Dr. Pružinského.

Stano v. r.
Dr. Karvaš v. r.
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249.
Nariadenie

' s mocou zákona 
zo dňa 18, decembra 1942
o revízii živnostenských oprávnení.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ I-
Účinnosť vládneho nariadenia č. 169/ 

1939 SI. z. v 'znení nariadení s mocou zá
kona č. 349/1940 a č. 289/1941 SI. z. sa pre
dlžuje do 31. decembra 1944.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dnom 1. januára 1943; vykoná ho minister 
hospodárstva po dohode s ministrom 
vnútra.

Dr, Tiso v. r. 
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. 
Čatloš v. r.
Sivák v. r. 
aj za mín. Dr. Fritza.

Dr. Medrický v. r.
aj za mán. Dr. Pružinského.

Stano v. r.
Dr. Karvaš v. r.

250.
Vládne nariadenie 

zo dňa 18, decembra 1942, 
ktorým sa vykonáva zákon o dani z obratu 

a dani prepychovej.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 43 
ústavného zákona č. 185/1939 SI. z. na vy
konanie zákona č. 210/1942 SI. z. naria
ďuje:

Čl. 1.
(K § 1 ods. 1 č. 1.) x

Tuzemsko, tuzemské dodávky a výkony,

(*)  Tuzemskom podľa zákona b dani z 
obratu a dani prepychovej (v ďalšom tex
te: „zákon") sa rozumie slovenské štátne 
územie a skladištia slovenských colných 
úradov, ktoré sú na cudzom štátnom úze
mí.

(■) Za tuzemské dodávky sa pokladajú:
1. dodávky predmetov, nachádzajú

cich sa v tuzemsku, uzavreté a uskutoč
ňované v tuzemsku; nepokladajú sa však 
za tuzemské vtedy, ak sa uskutočňujú pre 
cudzozemského podnikateľa (§ 5 ods. 3 
zákona), ktorý tie-ktoré predmety vyve
zie v nezmenenom stave do jedného roka 
od uzavretia dodávky, alebo ak sa vyvezú 
na jeho' príkaz v nezmenenom stave v tej 
istej lehote bez toho, žeby došlo v tuzem
sku k ďalšej dodávke alebo k ďalšiemu 
prevodu ich fyzickej držby. Vývoz treba 
preukázať spôsobom, určeným v čl. 8;

2. dodávky predmetov, nachádzajúcich 
sa v tuzemsku, uzavreté v cudzine, ale 

■ (sprostredkované alebo uskutočňované v 
tuzemsku;

3. dodávky predmetov, nachádzajúcich 
sa v cudzine, uzavreté v tuzemsku, ak ich 
dovezie do tuzemska dodávateľ, nadobú
dateľ alebo niekto iný na ich príkaz;

4. dodávky predmetov, nachádzajúcich 
sa v cudzine, uzavreté v cudzine, ale spro
stredkované alebo uskutočňované tuzem
skou prevodzovňou tuzemského podnika
teľa, ktorý má bydlisko alebo sídlo v cu
dzine (§ 5 ods, 2 č. 2 zákona), ak ich do
vezie do tuzemska dodávateľ, nadobúda
teľ alebo niekto iný na ich príkaz;

5. dodávky, zdaňované pri obchodoch 
komisionárskych a v tých prípadoch, v 
ktorých niekto obstaráva dodávky vlast
ným menom na cudzí účet (§ 1 ods. 3 zá
kona), ak dodávateľ má bydlisko, sídlo 
alebo prevodzovňu v tuzemsku a ak sa 
predmet dodávky nachádza v tuzemsku 
alebo síce v cudzine, ale ak ho dodávateľ, 
nadobúdateľ alebo niekto iný na ich prí
kaz dovezie do tuzemska;

6. dodávky medzi závodmi toho istého 
podniku, ako aj dodávky medzi závodmi 
alebo podnikmi toho istého majiteľa (§ 1 
ods. 4 zákona), ak oba závody alebo pod
niky sú v tuzemsku;

7. vlastná spotreba predmetov vzatých 
z podnikov alebo prevodzovní, ktoré sú v 
tuzemsku, ak sa upotrebia v tuzemsku;

8. dodávky práv, ktoré sa majú užívať 
v tuzemsku, bez ohľadu na to, či ten, kto' 
dodávku uskutočňuje (oprávnený), má 
bydlisko alebo sídlo v tuzemsku alebo v 
cudzine, a bez rozdielu, kde bola uzavre
tá. Za tuzemské sa však nepokladajú do
dávky patentového práva a iných výrob-

I ných oprávnení rovnakého druhu, ak
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oprávnený má bydlisko alebo sídlo v cu
dzine;

9. úplatné prevzatý záväzok niečo do
voľovať alebo trpieť, niečo' nekonať alebo 
niečoho sa zriecť, ak sa vzťahuje na tu
zemsko, bez ohľadu na to, či ten, kto sa 
zaväzuje, má bydlisko alebo sídlo v tuzem
sku alebo v cudzine, a bez ohľadu na ťo, 
kde bol záväzok uzavretý.

(’) Za tuzemské výkony sa pokladajú 
výkony, uskutočňované v tuzemsku, bez 
ohľadu na to, či ten, kto výkon uskutoč
ňuje, má bydlisko alebo sídlo v tuzemsku 
alebo v cudzine, a bez ohľadu na ťo, kde 
bol výkon uzavretý.

. Čl. 2.
(K § 1 ods. 1 č. 2.) 

Dovoz, vývoz a prievoz.

(') Popri prípadoch uvedených v § 4 
ods. 1 č. 10 zákona nepodlieha pravidel
nej dani z obratu dovoz ešte aj tých pred
metov, ktoré sú uvedené v sozname (prí
loha č. 1). Ak soznam neurčuje niečo iné, 
je pre posúdenie druhu predmetov smero
dajná ich coln'o-tarifná príslušnosť (§ 10 
ods. 9 zákona).

(2) Vývoz nepodlieha ani dani z obratu 
ani dani prepychovej, ak vývozca preuká
že, že predmety vyviezol do cudziny. 
Preukaz o tom musí podať pri zásielkach 
prepravovaných ináč ako poštou evidenč
nou knihou o vývoze (príloha č. 2), osved
čením o vývoze (príloha č. 3) s potvrdením 
výstupného colného úradu, že sa tovar vy
viezol z tuzemska, a — ak to žiadajú or
gány finančnej správy — aj duplikátom 
nákladného listu (dopravnej listiny), prí
padne i korešpondenciou. Toto osvedče
nie vyplní vývozca, opatrí poštovou znám
kou, napíše naň svoju adresu a pripevní 
ho k nákladnému listu (dopravnej listine) 
pre priamu prepravu do cudziny, na kto
rom pripojenie poznamená. Pri ohliadke 
sa colný úrad presvedčí, či osvedčenie je 
správne, dohliadne na výstup, potvrdí ho 
na osvedčení odtlačkom úradnej pe
čiatky a podpisom a zašle osvedčenie hneď 
vývozcovi. Pri zásielkach prepravovaných 
na osí (vozom, autom a pod.) alebo osob
ne, vyplní vývozca osvedčenie o vývoze a 
predloží ho priamo colnému úradu, ktorý 
ho potvrdí a hneď vráti. Pri zásielkach 
prepravovaných poštou vývozca preukáže

vývoz evidenčnou knihou o vývoze, ko
rešpondenciou a podacím listom poštové
ho úradu. Pre vývoz prepychových pred
metov môže vývozca viesť osobitnú evi
denčnú knihu. Ak je vývozca sám výrob
com, poznamená stručne v stĺpci 3 evi
denčnej knihy, že vyvezený predmet sám 
vyrobil (napr, slovami „vlastná výroba"); 
stĺpce 4 až 8 nemusí v tomto prípade vy
plniť.

(’) Daňová správa môže upustiť bd 
preukazu vývozu evidenčnou knihou o vý
voze, ak sa vývoz preukáže iným spôso
bom.

O Prievoz nepodlieha dani, ak pri prie
voze nedošlo v tuzemsku k zdaniteľnej do
dávke a tovar nevyšiel z colnej alebo že
lezničnej úschovy.

Čl. 3.
(K § 4 ods. 1 č. 3.)

Oslobodenie dodávok drahých kovov a ich 
smes! na razenie peňazí.

(’) Dani z obratu nepodliehajú dodávky 
drahých kovov (zlata a striebra), rudy ob
sahujúcej tieto kovy, hutníckych výrobkov 
a smesi týchto kovov v zrnách, prútoch 
alebo listoch a dodávky predmetov z tých
to kovov, ak dodávateľ preukáže potvrde
ním nadobúdateľa, že sa dodávka deje na 
razenie peňazí pre štát alebo na tento cieľ 
pre osobu oprávnenú k nákupu takýchto 
predmetov.

(2) Potvrdenie (ods. 1) treba uschovať 
pre daňovú kontrolu (§ 16 zákona).

Čl. 4.
(K § 4 ods. 1 č. 7.)

Oslobodenie dodávok vody, plynu, elek
trického prúdu a jatočnýchx výkonov,

(') Oslobodenie dodávok vody, plynu a 
elektrického prúdu nevzťahuje sa na in
štalačné dodávky a práce.

(2) Od dane nie sú oslobodené dodáv
ky, ktoré súvisia s jatočnými výkonmi, ako 
sú: predaj krvi, hnoja, odpadkov a pod.

(') Verejným osvetlením sa rozumie 
osvetlenie ulíc, verejných ciest, námestí, 
verejných sadov a podobných miest, nie 
však 'Osvetlenie verejných budov (škôl, ko
stolov, starne, nemocníc a pod.).
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2. zariadenia, ktoré kúpeľné liečenie 
len podporujú (ústavy dietetické, ústavy 
ubytovacie a pod.), nakoľko sú alebo budú 
úradne povolené.

Čl. 6.
(K § 4 ods. 1 č. 14.)

Oslobodenie dodávok a výkonov 
domáckych pracovníkov,

Dani z obratu nepodliehajú dodávky a 
výkony osôb, ktoré samy aleb’O s členmi 
svojej rodiny (rodičmi, manželkou alebo 
deťmi a pod.), žijúcimi s nimi v spoločnej 
domácnosti, bez cudzích pomocných ro
botníkov spracovávajú za pevne určenú 
mzdu suroviny alebo polotovary, ktoré im 
dodajú iní podnikatelia na spracovanie; 
pritom nerozhoduje, či uvedené osoby ma
jú živnostenské oprávnenie a či nie. Toto 
oslobodenie platí aj vtedy, ak uvedené 
osoby používajú pri spracovaní vlastné 
nástroje, stroje alebo pomocné látky.

Čl. 7.
(K § 4 ods. 1 č. 15 a § 28 č. 3.)

Oslobodenie dodávok (výkonov) a dovozu 
pre štát a štátne podniky a dodávok (vý

konov) vo verejnom v záujme,

(*)  Podnikateľ, ako aj družstvo, ktoré
mu boly dodávky alebo výkony podľa § 4 
ods. 1 č. 15 a § 28 č. 3 zadané priamo, má 
cieľom oslobodenia od dane preukázať:

1. písomným prijatím ponuky alebo pí
somnou smluvou, že mu dodávka alebo 
výkon boly priamo zadané;

2. listinným dokladom (nákladným li
stom, potvrdenkou o prijatí tovaru alebo 
uskutočnení výkonu a pod.), že dodáv
ku alebo výkon skutočne vykonal;

3. písomným dokladom (kvitanciou, úč
tom a pod.), čo dostal za dodávku alebo 
výkon, alebo čo za ne účtoval.
Daňová správa nemusí žiadať predlo
ženie všetkých týchto preukazov.

(2) Podnikateľ, ktorý uskutočňuje do
dávky alebo výkony prostredníctvom 
družstva, má preukázať písomným potvr
dením tohto družstva, že ide o dodávky 
alebo výkony pre štát alebo pre štátne 
podniky, ktoré nepatria k podnikom vy-

Čl. 5.
(K § 4 ods. 1 č. 12.)

Oslobodenie dodávok liečiv, výkonov le
kárskych atď, — Verejné liečebné a oše

trovacie ústavy a kúpelné podniky.

(*)  Oslobodenie, uvedené v § 4 ods. 1 
č. 12 prvá veta zákona, vzťahuje sa tiež na 
dodávky umelých súčiastok ľudského tela 
(protéz), na výkony spojené s ich opravou 
a pod.

(2) Nositeľmi poťažne náhradnými no
siteľmi verejnoprávneho sociálneho poi
stenia sú:

1. nositelia verejnoprávneho poistenia 
pre prípad nemoci; invalidity, staroby a 
úrazu, ako sú: Robotnícka sociálna po
isťovňa (nár. s mocou zák. č. 300/1940 SI. 
z.), Penzijný ústav súkromných úradníkov 
(zák. č. 26/1929 Sb. z. a n. a nár. s mocou 
zák. č. 266/1940 a č. 55/1941 SI. z.) a Ne
mocenská poisťovňa verejných zamestnan
cov (zák. č. 270/1941 SI. z.);

2. zaopatrovacie ustanovizne zamest
návateľov, ktorých zamestnanci sú vyňatí 
z poistnej povinnosti, ako sú ustanovizne 
úrazového zaopatrenia Slovenských želez
níc, Slovenskej tabakovej režie a pod.

(') Verejnými liečebnými ústavmi sú 
ústavy, ktoré plnia úlohy verejnej zdra- 
v'otnej správy a sú povinné prijímať ne
mocných bez ohľadu na ich domovskú ale
bo štátnu príslušnosť, náboženstvo a 
schopnosť platenia. Verejnými ošetrovací
mi ústavmi sú ústavy, ktoré plnia úlohy 
verejnej zdravotnej správy a pri ktorých 
prevláda skôr ráz ošetrovací nad liečeb
ným (verejné pôrodnice, nálezince,' ústavy 
pre choromyseľných a pod.). Všeobecnou 
triedou sa rozumie tá trieda, na ktorej sa 
za liečenie alebo za ošetrovanie vyberá 
najnižšia, predom určená sadzba.

(4) Pod ústavmi nositeľov verejnopráv
neho poistenia treba rozumieť tie ústavy, 
ktoré sú v prevádzke nositeľov tohto poi
stenia bez ohľadu, či sú ich vlastníctvom 
alebo nie.

(°) Kúpeľnými podnikmi sú:
1. všetky liečebné kúpelné zariadenia 

(kúpeľné ústavy, kúpeľné sanatóriá a 
pod.) na využitie prírodných liečivých pro
striedkov (liečivého žriedla, slatiny, bahna 
či iného prírodného liečivého produktu 
alebo liečivého podnebia),
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hláseným za spravované podľa zásad ob
chodného hospodárenia.

(J) Ak podnikateľ platí daň podľa sku
točne prijatých úplat, j!e oprávnený úpla
ty, prijaté za dodávky alebo výkony uve
dené v ods. 1 sraziť si zo základu pre da
ňovú splátku za to splátkové obdobie, v 
ktorom tieto úplaty prijal, a v daňovom 
soznam uviesť ich ako srážk'ové položky.

(') Ak podnikateľ platí daň podľa účto
vaných cien, jé oprávnený sumy, účtované 
za dcdávky alebo výkony uvedené v ods. 
1, sraziť si zo základu pre daňovú splátku 
za to splátkové obdobie, v ktorom vydal 
účty, a v daňovom soznam ich uviesť ako 
srážkové položky.

(’) Podmienkou oslobodenia dovozu 
priamo pre štát a také štátne podniky, 
ktoré nepatria k podnikom vyhláseným 

। za spravované podľa zásad obchodného 
hospodárenia, je, že sa pri colnom odba
vení potvrdením príslušného štátneho úra
du, ústavu, podniku a pod. preukáže, že 
dovážaný predmet je preň určený. Colný 
úrad uschová toto potvrdenie ako doklad 
príslušnej položky.

(°) Pri tuzemských dodávkach, pod- 
lée-hajúcich pravidelnej 18°/o-nej alebo 15^- 
ncj prepychovej dani, štátu alebo takým 
štátnym podnikom, ktoré nepatria k pod
nikom vyhláseným za spravované podľa 
zásad obchodného hospodárenia, je dodá
vateľ oprávnený zaplatiť z dodávky len 
3°/o-nú sniženú prepychovú daň podľa § 
28 č. 3 zákona pod podmienkou, že sa pre
ukáže listinnými dokladmi, uvedenými v 
ods. 1; tieto musí uschovať ako prílohu 
príslušnej položky daňovej knihy. Dodá
vateľ je povinný uviesť tržbu za tieto do
dávky v daňovom soznam v oddieli pre 
3°/o-nú sniženú prepychovú daň.

(7) Ak dováža štát alebo štátny podnik, 
ktorý nepatrí k podnikom vyhláseným za 
spravované podľa zásad obchodného ho
spodárenia, prepychové predmety z cu
dziny priamo alebo prostredníctvom tu
zemského podnikateľa, vyberie colný úrad 
len 3%-nú sniženú prepychovú daň, ak sa 
pri;ír.-.n'ieľ tovaru preukáže potvrdením 
príslušného štátneho úradu, ústavu, pod
niku a pod., že dovážaný predmet je preň 
určený. V potvrdení treba uviesť cenu, 
ktorú úrad, ústav, podnik a pod. zaplatí za 
dodávku. Colný úrad uschová pbirvdenie 
ako doklad príslušnej položky.

(') Podnikmi, na ktoré sa nevzťahuje 
ustanovenie § 4 ods. 1 č. 15 a § 28 č. 3 
a § 38 ods. 3 zákona, sú: Štátne banské a 
hutnícke závody, Štátne lesy a majetky, 
Vojenské lesné podniky, Štátne kúpele, 
Štátna tlačiareň, Slovenská tlačová kance
lária, Slovenská tabaková réžia, Štátna 
mincovňa v Kremnici, Slovenské železni
ce, Slovenská pošta, Poštová sporiteľňa, 
Štátne majetky poľnohospodárskych škôl 
a poľnohospodárskych výskumných ústa
vov, Riaditeľstvo pre cestovný ruch, Štát
na visutá lanovka v Tatranskej Lomnici, 
Ústav pre školský a osvetový film, ako aj 
podniky, ktoré budú vyhlásené za spravo
vané podľa zásad obchodného hospodáre
nia.

(°) Osoby, ktoré nadobúdajú prepycho
vé predmety vo verejnom záujme — pri 
dovoze i v tom prípade, ak nadobúdajú 
predmety prostredníctvom tuzemského 
podnikateľa — majú nárok, aby im iéh 
dodávateľ alebo pri dovoze colný úrad rá
tal len 3°/o-nú sniženú prepychovú daň po
dľa § 28 č. 3 zákona, ak predložia svojmu 
■dodávateľovi pred dodávkou alebo colné
mu úradu pri colnom odbavení potvrdenie 
príslušnej daňovej správy, že ide o verej
ný záujem. V tomto potvrdení, ktoré sa 
vydá na osobitnú žiadosť, musí byf vyzna
čené meno nadobúdateľovo, prepychový 
predmet a účel, na ktorý sa prepychový 
predmet nadobúda.

Čl. 8.
(K § 4 ods. 1 č. 16.)

Oslobodenie dodávok pri nepriamom 
vývoze a výkonov pre cudzinu,

(‘J Dodávky tuzemským vývozcom, pri 
ktorých vývozca nenadobúda fyzickú drž
bu, sú oslobodené od dane pod podmien
kou, že dodávateľ i vývozca preukáže naj
neskoršie do jedného roka po vývoze, že 
predmet odpredaný vývozcovi bol vyve
zený na jeho účet v nezmenenom stave do 
cudziny.

(■) Pri jednoduchom nepriamom vývoze 
(§ 4 cds. 1 č. 16 prvá veta zákona) preu
kážu dodávateľ i vývozca vývoz spôso
bom uvedeným v čl. 2 ods. 2 a 3. Osved
čenie o vývoze treba vyhotoviť dvojmo, 
pričom prvopis je určený pre dodávateľa 
a druhopis pre vývozcu. Pri lomenom vý
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voze (t. j. ak zasiela dodávateľ na poukaz 
vývozcu tovar najprv do tuzemskej stani
ce, z ktorej sa poto'm tento tovar zasiela 
s nákladným listom alebo dopravnou li
stinou pre priamu prepravu ďo cudziny) je 
dodávateľ povinný preukaz doplniť dupli
kátom nákladného listu (dopravnej listi
ny) a vývozca ich pôvodinou O preprave 
do tuzemskej stanice.

(’) Pri členenom vývoze (§ 4 ods. 1 č. 
16 druhá veta zákona) preukáže dodáva
teľ (prvý dodávateľ), tuzemský podnika
teľ (druhý dodávateľ) a vývozca vývoz 
spôsobom uvedeným v čl. 2 ods. 2 a 3. 
Osvedčenie ô vývoze treba vyhotoviť troj
mo, pričom prvopis je určený pre prvéh‘o 
dodávateľa, druhopis pre druhého' dodá
vateľa a treťopis pre vývozcu.

(*)  Z dokladov potrebných na preuká
zanie vývozu (ods. 2 a 3) musí byť zrejmá 
totožnosť tovaru odpredaného’ vývozcovi, 
prípadne druhému dodávateľovi, s tova
rom vyvezeným.

p) Dodávateľ (prvý dodávateľ) je po
vinný uviesť v evidenčnej knihe b vývoze 
v stĺpci 3, či vyvezený predmet sám vy
robil alebo od koho h'o kúpil, v stĺpci 4 — 
dátum, kedy podľa účtu predal vyvezený 
tovar vývozcovi (druhému dodávateľovi), 
a v stĺpci 9 — meno a adresu vývozcu, na 
účet ktorého tovar vyváža; ostatné stĺpce 
vyplní pravidelným spôsobom, pričom 
stĺpce 5 až 8 a 12 nemusí vyplňovať. Pri 
členenom vývoze však je prvý dodávateľ 
v stĺpci 12 povinný vyznačiť meno a bydli
sko (sídlo) druhého dodávateľa. Druhý do
dávateľ je povinný uviesť v evidenčnej 
knihe o vývoze v stĺpci 3 meno a bydlisko 
(sídlo) prvého dodávateľa, v stĺpci 4 — 
dátum, kedy podľa účtu predal vyvezený 
tovar vývozcovi, v stĺpci 9 — meno a ad
resu vývozcovu; ostatné stĺpce vyplní pra
videlným spôsobom, pričom stĺpce 5 až 8 
a. 12 nemusí vyplňovať. Vývozca je po
vinný v evidenčnej knihe o vývoze vyplniť 
stĺpce 1 až 4 a 10 až 17.

(“) Dodávateľ (prvý a druhý dodávateľ) 
je povinný vydať riadny účet, v ktorom 
treba uviesť dátum, firmu, ktorej sa do
dáva, značku obalu, hrubú váhu, bližšie 
označenie tovaru s udaním továrneho čís
la, druh, množstvo (počet kusov) a pre
dajnú cenu. Predmety, ktoré podliehajú 
prepychovej dani, treba vyúčtovať odde
lene od ostatných predmetov.

k o n n í k č. 250.

(7) Orgány finančnej správy môžu žia
dať, aby dodávateľ (prvý a druhý dodáva
teľ), ako aj vývozca predložili obchodnú 
korešpondenciu a duplikáty nákladných 
listov (dopravných listín) pre priamu pre
pravu do cudziny.

(’) Výkony uskutočňované pre cudzinu 
sú oslobodené cd dane, ak ide o spraco
vanie hmotných hnuteľností a ak ten, kto 
výkon uskutočnil, preukáže spôsobom, ur
čeným v čl. 2 ods. 2 a 3, že predmety, kto
ré sú výsledkom jeho spracovania, vyvie
zol do cudziny.

Čl. 9.

(K § 4 ods. 4.)
Oslobodenie dobročinných alebo vzde

lávacích dodávok (výkonov).

O oslobodenie treba žiadať u miestne 
príslušnej daňovej správy; žiadosť treba 
doložiť účtovnými dokladmi a prípadne ai 
Stanovami žiadateľa. Kým sa o žiadosti 
právoplatne nerozhodlo, treba zaplatiť 
daň.

Čl. 10.
(K § 7 č. 1, 2 a 4.)

Oslobodenie dodávok (výkonov) štátnej 
poštovej, telegrafnej, telefónnej a želez
ničnej správy. — Oslobodenie spisovate- 

ľov a umelcov.

(') K poštovej, telegrafnej a telefónnej 
službe nepatrí zariaďovanie súkromných 
telegrafov a telefónov štátnou správou 
(okrem zariaďovania telegrafov a telefó
nov pre súkromné železnice), ako aj pre
daj odpadkového materiálu (papieru, tele
grafných a tel'efonných stĺpov, drôtov a 
pod.), dražobné predaje materiálu vše
tkých druhov (tiež odpadkového), ako a; 
nakladanie odpadkového materiálu.

(") Za dodávky a výkony súvisiace s 
prevádzkou železníc sa pokladajú dodávky 
a výkony, ktoré sú v akejkoľvek spojito
sti s prevádzkou a sú vykonávané orgán
mi železníc v služobnom pomere; sú to 
najmä: autobusová doprava osôb i pred
metov, stavba aleb'o opravovanie vlečných 
železníc a vozidiel pre súkromníkov, pre
nájmy vozidiel súkromníkom aleb'o cudzím 
železničným správam, požičiavanie staníc, 

I úschova batožín, predaj tlačív, kŕmenie a 
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napájanie dopravovaného dobytka, dodáv
ky a výkony uskutočňované štátnymi že
leznicami pre súkromné železnice a pod. 
Avšak predaj odpadkového materiálu z 
voľnej ruky, dražobné predaje materiálu 
všetkých druhov (tiež odpadkového) a na
kladanie odpadkového materiálu nie sú 
dodávkami alebo výkonmi s prevádzkou 
súvisiacimi a teda dani podliehajú.

(’) Oslobodenie podľa § 7 č. 4 sa vzťa
huje najmä na dodávky práva autorského 
alebo prevodzovacieho, dodávky obrazov 
alebo výtvarných diel, ktoré umelec sám 
vytvoril a pod. Ak spisovateľ alebo ume
lec uplatňuje nárok na oslobodenie podľa 
§ 7 č. 4 zákona a ak je pochybnosť, či ide 
o spisovateľa alebo umelca, alebo či ide o 
dodávky a výkony, ktoré sú priamym vý
sledkom spisovateľskej alebo umeleckej 
činnosti, vyžiada si daňová správa dobro- 
zdanie Ministerstva školstva a národnej 
osvety.

Cl. 11.
(K § 9 ods. 1 a 6 a § 17 ods. 9.)

Riadna (obecná) cena.
Riadnou (obecnou) cenou rôzumie sa 

cena, ktorá sa v čase uskutočnenia dodáv
ky alebo výkonu alebo v čase colného od
bavenia obvykle platí za rovnaké pred
mety (výkony) alebo predmety (výkony) 
podobného druhu v mieste dodávateľa ale
bo toho, kto výkon uskutočňuje, aleb'o v 
mieste colného odbavenia, a to pri dodáv
kach vo veľkom — cena vo veľkom, pri 
dodávkach v malom.— cena v malom.

Cl. 12.
(K § 9.)

Určenie daňového' základu pri tuzemských 
dodávkach (výkonoch) a vlastnej spotrebe,

í1) Pri tuzemských dodávkach a výko
noch je daňová správa 'oprávnená, ak 
sa jej udaná riadna (obecná) cena (čl. 
11) zdá neprimeranou, zistiť túto cenu 
odhadom za podmienok, určených v § 19 
zákona. Riadna (obecná) cena vo veľkom 
(čl. 11), zistená odhadom za podmienok, 
určených v § 19 zákona, je rozhodujúca aj 
pre vyrubovanie paušalizovanej dane 
z obratu z tuzemských dodávok v prípa
doch, v ktorých výrobca dodáva podnika
teľovi, označenému bližšie v § 9 ods. 6 

druhej vete zákona, predmety síce za 
úplatu, ale za podstatne nižšiu, ako je 
riadna (obecná) cena vo veľkom predme
tov rovnakého alebo podobného druhu.

(-) Pri vlastnej spotrebe, t. j. ak sa 
predmety vezmú bez úplaty z vlastného 
podniku pre domácnosť alebo pre iné ne- 
zárobkové upotrebenie (darovanie a pod.) 
alebo pre zárobkové upotrebenie (§ 25 
ods. 2 zákona) alebo pre podnikateľových 
zamestnancov, je základom dane riadna 
(obecná) cena v čase, v ktorom sa pred
mety vzaly pre vlastnú spotrebu.

(’) O nezmenený stav podľa § 9 ods. 6 
zákona ide, ak podnikateľ nakúpené pred
mety pred ďalšou dodávkou ani nespra
cuje, ani nezošľachtí, ani si ich nedá 
spracovať alebo zošľachtí vo mzde, ani 
ich nepoužije na sostavenie nového pred
metu alebo ako súčiastky na zhotovenie 
iného predmetu a nie je povinný sám z ich 
dodávok platiť paušalizovaná daň podľa 
ustanovení príslušnej vyhlášky o paušali
zovaní dane alebo pravidelnú daň.

Cl. 13.
(K § 10.)

Daňové sadzby.
í1) Poľnohospodárskymi’ výrobkami po

dľa § 10 zákona sa rozumejú yšetky pred
mety poľnohospodárskej prvovýroby, tak 
rastlinnej ako aj živočíšnej, v pôvodnom 
nespracovanom stave, taktiež výrobky 
vzniklé obvyklým poľnohospodárskym do
mácim spracovaním alebo úpravou poľno
hospodárskych plodín a výrobkov.

(2) Poľnohospodárskymi výrobkami, 
ktorých dodávky (vlastná spotreba) a do
voz podliehajú len lo/o-nej dani z obratu, 
sú: všetky druhy obilnín, strukovín, oko
panín a krmív, ryža, kukurica, proso, 
stromky, ovocie (tiež orechy) tuzemského 
pôvodu, zelenina, slama, ľan a konope — 
oboje tiež mädlené, trepané, o'fľakované a 
česané —, kúdeľ, nespracované drevo 
(pne, štepiny, nespracovaná lúpaná kôra, 
piliny, palivové a odpadkové drevo), do
bytok, hydina, mlieko v prírodnom stave, 
vajcia, surový včelí vosk, perie (tiež pá- 
rané), surové kože (okrem koží zo zveri
ny), vlna (nečistená i praná u poľnohospo
dára) a pod.

(') Dani 3°/o-nej podliehajú dodávky a 
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doýoz kávy, čaju, čierneh'o korenia, ovo
cia cudzieh'o pôvodu čerstvého i sušeného 
— ak nepodlieha prepychovej dani —, za
váraného ovocia, zaváranej zeleniny a 
húb, lekvárov, krmív vzniklých spracova
ním poľnohospodárskych plodín, (pokru- 
tín, melasy, rezkov, kvetov, mláta a pod.), 
surových koží zo zveriny (zajačích, srnčích 
a pod.), spracovaného dreva (dosák, lát, 
trámov), triesla, rašeliny, vlny garbiar
skej a vlny pranej v ‚továrni, rohu, glejov- 
ky, štetín, kostí, čriev, čisteného peria, 
krov, kvetín a iných záhradníckych vý
robkov.

P) Mäsnými výrobkami, ktoré podlie
hajú l°/o-nej dani, sa rozumejú zvieracie 
tuky a mäsné pokrmy.

(5) Cestoviny (makaróny, rezance a 
p'od.) nie sú pekárskymi výrobkami.

(“) Mliečnymi výrobkami sú najmä mlie
ko pasterizované, mlieko zahustené (kon
denzované) a mlieko sušené, smotana, jo
gurt, kakaové mlieko, maslo, syry každé
ho druhu (tiež kvargle a bryndza), tvaroh, 
kazeín, mliečny cukor a mliečny bielok.

(’) Snižená l°/o-ná sadzba platí len pre 
dodávky a dovoz predmetov uvedených 
v § 10 zákona (dodávky-a dovoz chleba, ■ 
obyčajného, pečiva a pod.); nevztahuje sa 
však na úplaty za výkony mlynárov, peká
rov (mýtne, úplaty za pečenie chleba 
z prinesenej múky a pod.), lebo z týchto

. sa platí 3°/o-ná daň.
(“) Pri ‘dovoze predmetov, uvedených 

v pripojenom sozname (príloha č. 4), vybe
rá sa namiesto percentuálnej sadzby dane 
z obratu pevná sadzba podľa kusa, miery 
alebo váhy, a toŕ-vo výške uvedenej v štvr
tom stĺpci soznamu. Ak soznam neurčuje 
niečo iné, je pre posúdenie druhu predme
tov smerodajná ich coino-tarifná prísluš
nosť (§ 10 ods. 9 zákona).

Cl. 14.
(K §§ 12 a 19 Ods. 8.)

Osobitné účtovanie paušalizovanej dane.

V prípadoch, v kťo‘rých je daň pauša
lizovaná, možno požadoval osobitné účto
vanie dane len ód toho podnikateľa, kto
rý daňový paušál odvádza. Iní podnikate
lia vyhovejú povinnosti 'osobitného účto
vania dane, ak žiada o to prijímateľ, tým, 

že na účte vyznačia, že daň je paušalizo
vaná.

Cl. 15.
(K §§ 13 a 31.)

Dodávky a výkony nepodnikateľov,

(*)  Ak osoba, ktorá nie je podnikate
ľom, dodáva nepodnikateľovi, je podľa §§ 
13 a 31 zákona do 15 dní po ujednaní do
dávky povinná:

1. zaplatiť z každej jednotlivej dodáv
ky daň príslušnému daňovému úradu;

2. podať daňovej správe, príslušnej po
dľa bydliska (sídla), oznámenie podľa prí
lohy č. 5;

3. poslať nadobúdateľovi potvrdenie o 
zaplatení dane s údajmi, ktoré obsahuje 
oznámenie, uvedené pod č. 2.

p) Potvrdením o zaplatení dane z do
dávok nepodnikateľov rozumie sa vždy 
potvrdenka (prvý oddiel vplatného lístku) 
Poštovej sporiteľne, opatrená údajmi, kto
ré obsahuje oznámenie, uvedené v ods. 1 
č. 2. Tieto údaje možno napísať aj na oso
bitný list, ktorý dodávateľ s potvrdenkou 
o zaplatení dane odovzdá nadobúdateľovi.

(’) Ak dodávajú osoby, ktoré nie sú 
podnikateľmi, podnikateľom, je nepodni- 
kateľ (dodávateľ) povinný do 15 dni po 
ujednaní dodávky podať daňovej správe, 
v obvode ktorej má nadobúdateľ svoju pre
vodzovňu, iba oznámenie podľa prílohy č. 
5. Odviesť daň sú povinní namiesto dodá
vateľov podnikatelia (nadobúdatelia) v da
ňových splátkach podľa § 20 'ods. 1 záko
na; ich povinnosť viesť „nákupný záznam” 
a podať soznanie určuje čl. 18, 20 a 38.

— (4) Nepodnikatelia, ktorí uskutočňujú 
zdaniteľné výkony, sú podľa §§ 13 a 31 
zákona povinní do 15 dní po uskutočnení 
výkonu:

1. zaplatiť daň daňovému úradu, prí
slušnému podľa bydliska (sídla), z každé
ho jedn'otlivého výkonu;

2. poslať daňovej správe, v obvode 
ktorej výkon usuktočni, oznámenie podľa 
prílohy č. 6.

(s) Daňový úrad predpíše ihned daň vo 
výške došlých platieb a podá 'o nich hro
madné oznámenie nadriadenej daňovej 
správe, ktorá preskúma, či daň bola úplne 
zaplátená; ak sa tak nestalo, predpíše ju 
dodatočne.
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Čl. 16.
(K §§ 14 a 32.)

Ohlasovacia povinnosť.
Ohlásenie možno učiniť u príslušnej 

daňovej správy písomne alebo ústne.

Čl. 17.
(K §§ 16 a 34.)

Dozor nad podnikmi.
(') Daňová kontrola sa môže konať 

nielen preto, aby sa preskúmalo' daňové 
soznanie alebo aby sa predpísala dodatoč
ná daň, ale aj v daňovom období, napr, 
preto, aby sa zistilo, či daňovník vedie 
predpísané daňové záznamy, či ich vedie 
správne, a pri obchodníkoch s prepycho
vými predmetmi, či sa daňová kniha sho
duje so zásobníkom (čl. 34 až 36).

(-) Daňová správa rozhoduje podľa 
svojho uváženia, či chce nahliadnuť do 
daňových záznamov, obchodných kníh 
a korešpondencie v podnikateľovej pre- 
vodzovni a či chce si tieto pomôcky dať 
predložiť. Úrad môže nariadiť podnikate- 
teľovi alebo jeho zástupcovi, aby daňové 
záznamy, obchodné knihy a korešponden
ciu predložil v úradných miestnostiach; 
nesmie však žiadať, aby ich predložil, ak 
ich nemôže postrádať pri vedení obchodu.

(’) Bez výslovného svolenia podnikate
ľa sú úradné orgány oprávnené vstupo
vať na vykonanie kontroly do prevodzbv- 
ne alebo obchodných miestností v obvyk
lých hodinách, keď je závod otvorený, 
alebo aj inokedy, ak je závod v pre
vádzke. Daňový dozor treba vykonávať 
s najväčšou šetrnosťou.

(4) Úradné orgány musia sa na požiada- | 
nie preukázať legitimáciou alebo písom
ným splnomocnením finančného úradu a 
to buď všeobecným alebo osobitným. Pod
nikateľ a jeho zamestnanci sú povinní 
úradným orgánom, vykonávajúcim kontro
lu, vychádzať v ústrety a poskytnúť im po
trebné pracovné miestncsti.

Čl. 18. ।
(K § 16.) 1

Daňové záznamy podnikov, povinných j 
platiť daň z obratu.

Záznamy treba viesť;
1. ohľadom vývozu v ‚‚evidenčnej kni

he o vývoze" podľa čl. 2;

2. o úplatách za tovar, ktorý podnika
teľ nakúpi od nepodnikateľa (§ 5 bds. 1 
č. 5 zákona), v „nákupnom zázname“. 
V tomto zázname podnikateľ uvedie kaž
dý nákup (zámenu) od nepodnikateľa pod 
osobitnou položkou a u každej položky 
udá deň ujednania dodávky, predmet do
dávky, nákupnú cenu a — ak mu je známe 
— aj dodávateľovo meno;

3. o úplatách za dodávky a výkony, pri 
ktorých treba platiť paušalizovanú daň (§ 
19 ods 8 zákona), v „daňovom zázname", 
ak vyhláška o paušalizovaní dane neurčuje 
inak. Tento záznam musí byť sviazaný, list 
za listom očíslovaný. Doňho treba zapiso
vať denne každú dodávku, pôd osobitnou 
položkou, a to tak, aby bol zo zázna
mu zjavný druh dodávaného lovani, 
čas uskutočnenia dodávky a výška úpla
ty, ako i cena predmetov, vzatých z podni
ku pre vlastnú spotrebu (§ 1 ods. 5 záko
na); dodávky, pri ktorých úolata nedosa
huje v jednotlivom prípade Ks 200.—, mô
žu sa do záznamu zapisovať úhrnnou den
nou sumau. Daňový záznam nemusí viesť, 
kto vedie obchodné knihy podľa ustano
vení obchodného zákona. Od povinnosti 
viesť daňový záznam možno na žiadosť 
oslobodiť aj toho, leto vedie obchodné zá
znamy podľa ustanovení iných právnych 
predpisov, ak tieto záznamy stačia na 
kontrolu paušalizovanej dane, alebo sa da
jú na tento účel upraviť. Vyhláška o pau
šalizovaní dane môže povinnosť viesť da-, 
ňové záznamy upraviť iným /spôsobom, 
najmä môže určiť inú formu a iný obsah 
daňových záznamov.

Čl. 19.
(K §§ 17 a 35.) 

Daňové soznanie.
(') Daňové soznanie musí podávať kaž

dý podnikateľ, i keď dodáva predmety 
oslobodené od dane alebo predmety, pri 
ktorých je daň paušalizovaná. Soznanie 
sa podáva samostatne pre daň z obratu 
i pre daň prepychovú.

(“) Pri dražbách sa podáva soznanie za 
každú jednotlivú dražbu do 15 dní po jej 
vykonaní, ak nejde o podniky, ktoré 
sú oprávnené odvádzať daň z dražieb v 
daňových splátkach (čl. 26). ,

(’) Daňové soznanie musia podať aj 
podnikatelia, ktorí sú podľa vyhlášky o
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paušalizovaní povinní platiť paušalizova- 
nú daň, ak tou-ktoŕou' vyhláškou neboli 
výslovne od' 'tejto povinnosti ostobodení.

(4 ) Daňové soznanie sú povinné p'odať 
aj osoby, uvedené v § 5 ods. 1 č. 3 zákona.

Cl. 20.
(K § 17.)

Sozname na daň z obratu.

(*)  Soznanie na daň musí obsahovať 
všetky údaje, predpísané vb vzorci sozna
me, ktorý vydá Ministerstvo financií, a to 
oddelene za každé splátkové obdobie.

(") Ak má daňovník povolenie sozná- 
vať účtované ceny (§ 17 ods. 8 zákona) na
miesto prijatých úplat, nesmie z'o súhrnu 
účtovaných cien vylúčiť nezaplatené po
hľadávky. Ceny, účtované za zrušené do
dávky alebo výkony, ani povolené sľavy a 
účtované sumy, ktoré sa staly preukázané 
nevymožiteľnými, nesmú sa vylúčiť zo sú
hrnu účtovaných cien; môžu sa však od
rátať v rubrike pre úplaty za dodávky ale
bo výkony od dane oslobodené.

(*)  Srážkové p'oľožky možno odpočítať 
len od súhrnu prijatých úplat poťažne úč
tovaných cien, ktoré podliehajú lej istej 
daňovej sadzbe, počítajúc ďo toho aj prí
padnú prirážku. Ako sa majú preukázať 
srážkové položky, určuje čl. 22.

(*)  V osobitnom soznam je podnikateľ 
povinný uviesť úplaty za také dodávky 
pre neho uskutočnené, z ktorých je povin
ný platiť daň namiesto dodávateľa (§ 5 
ods. 1 č. 5 druhá veta, § 5 ods. 1 č. 7 dru
há veta a § 5 ods. 1 č. 8 druhá veta zá
kona).

(5 ) Podnikatelia, ktorí obchodujú 
s predmetmi, dodávky ktorých podliehajú 
rôznym daňovým sadzbám, alebo s pred
metmi, ktoré sú od dane oslobodené, alebo 
pri ktorých je daň paušalizovaná, môžu si 
v cddieli pre 3°/o daň odpočítal od súhrnu 
prijatých úplat, poťažne účtovaných cien 
— ďo ktorého musia však byť zahrnuté 
i úplaty poťažne účtované ceny za dodáv
ky, podliehajúce 1% dani — sumy, počíta
júc do toho i daň, ktoré podľa nákupných 
účtov pripadajú na predmety, dodávky 
ktorých podliehajú l°/o dani, alebo sú od 
dane oslobodené, alebo pri ktorých je daň 
paušalizovaná. Do odpočítaných súm mož

no pojať pomernú časť režie a podnikateľ
ského zisku. O sumu takto z:slenú zmenší 
sa základ pre vyrubenie 3"/o dane. Odpo
čítané sumy ohľadom dodávok, ktoré pod
liehajú ľ'/o dani, aleb'o sú od dane oslobo
dené, alebo pri ktorých je daň krytá pau
šálom, treba uviesť v príslušných stĺpcoch 
a rubrikách soznania. Podmienkou týchto 
úľav je, že podnikateľ neobchoduje vý
hradne vo veľkom a že vylúčené sumy mô
že preukázať nákupnými účtami od dodá
vateľov, ktorí vedú riadne obchodné kni
hy.

Čl. 21.
(K § 17 ods. 8.)

Zdanenie účtovaných cien namiesto 
prijatých úplat.

(') Ak podnikateľ chce, aby sa mu zda- 
ňova'ly ceny, účtované za dodávky alebo 
výkony (§ 17 ods. 8 zákona), namiesto 
úplat, prijatých v daňovom období, musí 
0 to žiadať u príslušnej daňovej správy. 
Tejtb žiadosti možno vyhovieť len s pod
mienkou, že okrem účtovaných cien pod
robia sa dani aj úplaty, ktoré dôjdu za do
dávky alebo výkony, uskutočnené v čase, 
v ktorom podnikateľ platil daň ešte podľa 
prijatých úplat. Úplaty, došlé za dodávky 
alebo výkony, uskutočnené pred povole
ním, musí podnikateľ vykazovať a sozná- 
vať oddelene.

(=) Povolenia, platiť daň podľa účtova
ných cien, vydané pred 1. januárom 1943, 
ostávajú v platnosti, ak sa podmienky roz
hodné pre ich udelenie nezmenily.

{’) Na vyrubenie dane musia byť su 
znávané vždy účtované ceny i s daňou.

(4) Ak podnikateľ chce prejsť od so- 
znávania podľa účtovaných cien k sozná- 
vaniu podľa prijatých úplat, musí b to žia
dať u príslušnej daňovej správy. Povole
nie sa udelí len s podmienkou, že sa zda
nia aj úplaty, ktoré počas platenia dane 
podľa účtovaných cien prijal podnikateľ 
za dodávky a výkony, na ktoré vydá účet, 
až bude platiť daň podľa prijatých úplat. 
Tieto úplaty vykáže a sozná oddelene. 
Podnikateľ vykáže a sozná oddelene aj 
úplaty, ktoré dostane vtedy, ked platí daň 
už podlá prijatých úplat za dodávky a vý
kony, na ktoré vydal účet vtedy, keď pla
til daň ešte podľa účtovaných cien.
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Čl. 22.
(K §§ 17 a 18.)

Srážkové položky. Vrátenie úplat.
(') Ak daňovník uplatňuje v soznam 

srážkové položky, musí ich na vyzvanie 
príslušnej daňovej správy preukázať.

(=) Za preukaz pbdTa ods. 1 sa pokla
dajú:

a) ak ide o vývoz — evidenčná kniha o 
vývoze a korešpondencia, ako aj 'osvedče
nie o vývoze, potvrdené výstupným col
ným úradom (čl. 2), alebo podací list po
štového úradu;

b) ak ide o dodávky (prepychového 
i neprepychového tovaru) alebo o výkony 
pre štát alebo štátne podniky, ktoré ne
patria k podnikom vyhláseným za spravo
vané podlá zásad obchodného hospodáre
nia, alebo pre osoby, ktoré prepychový 
predmet nadobudly vo verejnom záujme, 
— doklady uvedené v čl. 7;

c) ak ide o iné dodávky (výkony), oslo
bodené od dane, ako aj 'o dodávky (výko
ny), pri ktorých je daň paušalizovaná, — 
zpravidla odpisy vydaných účtov a riadne 
obchodné knihy. U podnikateľov, ktorí ne
obchodujú výhradne vo veľkom, môže sa 
daňová správa uspokojiť s preukazom pri
jatými (nákupnými) účtami od dodávate
ľov, ktorí vedú riadne obchodné knihy; 
k nákupným cenám sa pripočíta pomerná 
časť režie a podnikateľského zisku. Tržbu 
za tovar, pri ktorom je daň paušalizo'va- 
ná, smie si vb svojom soznaní sraziť podni
kateľ, ktorý nie je podľa vyhlášky o pau- 
šaližovaní povinný paušál sám odvádzať;

d) ak ide o vrátené úplaty — koreš
pondencia alebo iné doklady b zrušení do
dávky alebo o sľave ceny;

e) ak ide o účtované ceny, ktoré sa 
staly nevymožiteľnými, — korešponden
cia alebo iné doklady o bezvýslednom vy
máhaní.

(') Vrátená úplata smie sa odpočítať 
vždy len od súhrnu úplat, ktoré podlieha
jú tej istej daňovej sadzbe ako vrátená 
úplata. Ak bola teda vrátená úplata, kto
rá podlieha 1% dani, možno ju odpočítať 
len od súhrnu prijatých úplat, podliehajú
cich l“/o dani; ak bola však vrátená úpla
ta, podliehajúca 3°/o dani, možno ju odpo

čítať len od súhrnu prijatých úplat, podlie
hajúcich 3°/o dani.

(4) Ak podnikateľ vracia úplatu ešte 
nezdanenú, odpočíta ju pri uzávierke za 
splátkové obdobie od súčtu prijatých 
úplat, podliehajúcich rovnakej daňovej 
sadzbe, a vykáže len zvyšok ako súhrn 
zdaniteľných úplat, prijatých v príslušnom 
splátkovom období. Ale ak vrátená úpla
ta bola už zdanená v predchádzajúcich 
splátkových obdobiach, odpočíta sa pri 
najbližšie nasledujúcej daňovej splátke bd 
súhrnu úplat, z ktorého sa odvádza daň 
podľa jednakej sadzby. V daňovom sozna- 
ní uvedie sa však v súhrne prijatých úplat 
celá tržba za splátkové obdobie, nezmen
šená o vrátenú úplatu. Táto úplata sa vy
káže potom v daňovom soznam na prísluš
nom mieste ako srážková položka. Ale ak 
nebola v celom bežnom ročnom daňovom 
období žiadna z prijatých úplat podrobená 
tej istej daňovej sadzbe ako vrátená su
ma, uvedie podnikateľ vrátenú úplatu 
na konci soznania v príslušnej poznámke 
a zároveň uvedie sadzbu, podľa ktorej bo
la z vrátenej úplaty splátka zaplatená v 
predošlom období. Splátku, ktorá z vrá
tenej úplaty bola zaplatená, 'odpočíta vy- 
rubovací úrad od celkovej predpísanej 
dane.

(=) Ustanovenia ods. 3 a 4 platia obdob
ne pri zdaňovaní podľa účtovaných cien (§ 
17 ods. 8 zákona).

Čl. 23.
(K § 20 ods. 10 a 12 a § 39.) 

Príslušné úrady.
f1) Prijať ohlášky, žiadosti, soznania a 

vyrubiť daň je príslušná — okrem prípa
dov uvedených v ods. 4 — daňová sprá
va, v obvode ktorej sa nachodí prevo- 
dz'ovňa, ktorá samostatne prijíma úplaty, 
a ak takej niet, daňová správa, v obvo
de ktorej má daňovník bydlisko (sídlo), 
prípadne v obvode ktorej daňovník zväč
ša pobýva. Ak daňovník má niekoľko pre- 
vodzovní v tom istom vyrubbvacom okre
se, zdaňuje sa každá osobitne; ak má nie
koľko prevodz’ovní v rôznych okresoch, je 
príslušná ohľadom každej prevodzovne 
daňová správa, v obvode ktorej je prev'o- 
dzovňa (§ 17 ods. 1 a 8 zákona).. Pre 
cudzozemských podnikateľov (§ 5 ods. 3
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zákona) je príslušná každá daňová správa, 
v obvode ktorej vykonávali činnosť (§ 17 
ods. 4 zákona).

(5) Pre podnikateľa, ktorému sa na 
osobitnú žiadosť povolilo jednotné zdane
nie pre všetky jeho prevodzovne (§ 17 
ods. 7 zákona), je príslušná (§ 20 ods. 
10 zákona) daňová správa, pri ktorej bolo 
jednotné zdanenie povolené.

(’) Z dodávok, z ktorých je povinný 
platiť daň podnikateľ, pre ktorého boly 
uskutočnené (§ 5 ods. 1 č. 5 druhá veta, § 
5 ods. 1 č. 7 druhá veta a § 5 ods. 1 č. 8 
druhá veta zákona), vyrubí daňová správa 
podnikateľovi daň na podklade osobitné
ho soznania (čl. 20 ods. 4 a čl. 38 ods. 5) a 
vydá na túto daň osobitný platobný roz
kaz.

(4) Príslušnosť úradov na vyrubenie da
ne z obratu a dane prepychovej pri dovo
ze (§ 1 ods. 1 č. 2 a § 25 ods. 2 č. 1 záko
na) riadi sa podľa príslušnosti, určenej v 
právnych predpisoch O' cle.

(=) Ak ide o kočovných alebo podomo
vých podnikateľov, je príslušná daňová 
správa, ktorej prislúcha právo vyrubiť daň 
zárobkovú.

(°) Daňová správa, ktorá vykonala 
trestné pokračovanie, predpíše aj ukráte
nú alebo zatajenú daň, vyplývajúcu z vý
sledku trestného pokračovania (§ 42 ods. 
1 posledná veta a § 42 ods. 10 zákona).

(’) V prípadoch, v ktorých je daň pau
šalizovaná, určuje príslušná vyhláška, kto
ré úrady sú príslušné na vyrubenie pauša- 
lizovanej dane a na rozhodovanie o daňo
vej povinnosti a b odvolaniach.

Cl. 24.
(K § 20 ods. 1 a 2.)

Platenie dane.

Podnikatelia, obchodujúci s predmet
mi, ktorých dodávky podliehajú rôznym 
daňovým sadzbám alebo sú od dane oslo
bodené, a podnikatelia obchodujúci s pred
metmi, pri ktorých je daň paušalizovaná, 
môžu — ak sostavia soznanie podľa smer
níc uvedených v čl. 20 ods. 5 — vypo
čítať podľa týchto smerníc aj výšku da
ňových splátok.

Cl. 25.
(K § 20 ods. 6 až 9.)

Zvýšenie dane a poplatok zo zameškania.

C) Zvýšenie dane podľa § 20 ods. 6 
zákona predpisuje daňový úrad spoločne 
s poplatkom zo zameškania (§ 20 ods. 7 
zákona) a upovedomí daňovníka obdobne 
podľa ustanovení o priamych daniach. 
Predpis tohto zvýšenia môže sa stať len 
po vyrubení dane za príslušné daňové ob
dobie.

(2) Žiadosť o upustenie od 5% zvýšenia 
a od poplatku zo zameškania treba pcdaf 
na daňový úrad, ktorý ich predpísal. Ak 
tento úrad dôjde k presvedčeniu, že žia
dosti možno vyhovieť v plnom rozsahu a 
ak úhrnný predpis zvýšenia dane a po
platku zo zameškania nepresahuje v jeho 
obvó-de Ks 1000.—, rozhodne vo vlastnom 
obore pôsobnosti; inak rozhoduje Mini
sterstvo financií.

(’) „Inou udalosťou" (§ 20 ods. 8 záko
na) rozumie sa okolnosť, ktorej vznik ale
bo zánik je neodvislý od vôle alebo úsilia 
osoby, takže nemožno ju predvídať alebo 
s možnou ľudskou pomocou odvrátiť. Tieto 
udalosti a skutkové okolnosti je daňovník 
povinný dokázať.

P) Za „prípad zvlášť odôvodnený“ 
možno považovať najmä stav, v ktorom 
daňovník v dôsledku tvrdosti by bol zvlášť 
citeľne dotknutý, keby mal 5°/o zvýšenie 
dane ako aj poplatok zo zameškania uhra
diť.

Cl. 26.
(K § 13 ods. 2 a § 20 ods. 11.)
Vyrubovanie dane pri dražbách.

(‘) Nepodnikáte!, ktorý zamýšľa vyko
nať dobrovoľnú dražbu, je pbvinný oznámiť 
to príslušnej daňovej správe, v obvode 
ktorej sa dražba má konať, a to najne
skoršie týždeň pred dražbou, a’ v oznámení 
uviesť čas, predmet a miesto dražby.

(s) Osoba, ktorá je povinná platiť daň, 
musi obdobne podľa ustanovení čl. 19 a 20 
do 15 dní po dražbe podať daňové sozna
nie, obsahujúce súhrn všetkých úplat pri 
dražbe prijatých; ak boly v dražbe preda
né súčasne prepychové predmety, musi sa 
ohľadom nich podať osobitné soznanie ob- 

. dobne podľa čl. 38.
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(’) Daň si musí daňovník sám vypočí
tať a v lehote, určenej pre podanie sozna
nia, odviesť vplatným lístkom Poštovej 
sporiteľne daňovému úradu, príslušnému 
podľa miesta dražby. Na líci složenky 
vplatného lístku treba vyznačiť meno da
ňovej obce. Na rube složenky treba vyzna
čiť, či sa platí daň z obratu, daň prepy
chová alebo ich paušál (sadzbu paušálu), 
taktiež dátum, miesto a predmet dražby 
a treba pritom poukázať stručne na daňo
vé soznanie (ods. 2).

(') Daňový úrad predpíše daň vo výš
ke došlých mu platieb a učiní o pred
pisoch hromadné oznámenie nadriadenej 
daňovej správe; v tomto oznámení vyzna
čí podľa údajov na rube složeniek (ods. 3) 
u každého predpisu dátum, miesto a pred
met dražby. Daňová správa preskúma po
dľa daňového soznania, či bola daň správ
ne zaplatená, a ak treba, predpíše doda
tok; inak sa strane platobný rozkaz ne
vydá.

(5) Verejní notári a podnikatelia, ktorí 
častejšie alebo po živnostenský vykoná
vajú dražby, sú oprávnení daň z obratu 
poťažne daň prepychovú z dražieb zaplatiť 
súčasne s daňovými splátkami z inej svo
jej tržby.

(“) Nárok na 3% sníženú prepychovú 
daň podľa § 28 č. 4 zákona možno uplat
niť aj pri dražbách, a to za podmienok 
uvedených v čl. 33.

(;) Ustanovenia ods. 2 až 4 a ods. 6 
vzťahujú sa tak na dražby vykonávané 
podnikateľmi, ako aj na dražby vykoná
vané nepodnikateľmi.

Čl. 27.
(K § 22 ods. 1 a § 37.) I

Vrátenie dane vývozcom. j
(*)  Za spracovanie podľa § 22 ods. 1 

zákona sa nepokladá, ak bol predmet opa
trený iba novým alebo iným obalom alebo 
čistením, natretím alebo inak zvonku 
upravený na predaj. '

(:) Žiadosť o vrátenie dane z obratu 
alebo dane prepychovej sa má podať naj
neskoršie do jedného roka po vývoze u 
daňovej správy, v obvode ktorej má vý
vozca svoje bydlisko (sídlo). O žiadosti 
rozhoduje daňová správa.

(’) Žiadateľ musí preukázať, že vyve
zený predmet nadobudol od tuzemského

dodávateľa, alebo že ho sám z cudziny 
doviezol, kedy sa tak stalo, a z akej ceny 
jeho dodávateľ alebo pni dovoze on sám za- 

i platil daň, a že ten to predmet skutočne vy
viezol do cudziny. Tým cieľom musí žia
dosť doložiť príslušným výpisom zo svojej 
evidenčnej knihy o vývoze (čl. 2) a buď 
osvedčením o vývoze, potvrdeným výstup
ným colným úradom, že tovar bol vyveze
ný zo slovenského colného územia (čl. 2), 
buď podacím listom poštového úradu. 
Okrem toho musí predložiť nákupný účet, 
vydaný mu jeho dodávateľom a dva odpi
sy tohto nákupného účtu. Ak dodávateľ 
neplatí daň z účtovaných cien (§17 ods. 8 
zákona), má byť z nákupného účtu zrejmé, 
kedy bola účtovaná cena zaplatená. Da
ňová správa môže upustiť od preukazu 
výpisom z evidenčnej knihy o- vývoze, ak 
sa vývoz preukáže iným spôsobom.

(4) Ak nákupný účet podľa ods. 3 ob
sahuje údaje, ktoré nemajú pre posúdenie 
nároku na vrátenie dane význam, stačí, 
ak vývozca predloží okrem prvopisu ná
kupného účtu len dva výpisy z tohto úč
tu, obsahujúce dátum účtu, meno dodáva
teľa, označenie tovaru, jeho množstvo, ce
nu, označenie obalu a pri vagónových zá
sielkach aj čísla vagónov, poťažne iné úda
je, ktoré sú nevyhnutné na zistenie totož
nosti tovaru, ako aj dátum zaplatenia a 
zaplatenú sumu.

(s) Odpisy nákupného účtu alebo vý
pisy z neho (ods. 3 a 4) treba opatriť v 
prípade, že sa platí daň podľa prijatých 
úplat, vyhlásením dodávateľa, od ktorého 
vývozca tovar kúpil, že daň z účtovanej 
ceny bola už zaplatená, a dátumom plat
by, a v prípade, že sa daň piati podľa úč
tovaných cien, — vyhlásením, že účtova
ná cena je zahrnutá v sume, z ktorej daň 

i za príslušné obdobie bola už zaplatená; 
vyhlásenie treba adresovať úradu, na kto- 

I rom sa o vrátenie žiada.
(“) Ak ide o vrátenie prepychovej da

ne, musí žiadateľ okrem dokladov, uvede
ných v cds. 3 až 5, predložiť aj príslušný 
výpis z daňovej knihy svojho dodávateľa.

(7) Vyhlásenie dodávateľa (ods. 5) a 
1 výpis z jeho daňovej knihy (ods. 6) sú 

oslobodené od kolku.
(“) Ak dodávateľ odoprie vydať vývoz

covi vyhlásenie (ods. 5) o zaplatení dane 
alebo výpis z daňovej knihy (ods. 6), ale
bo ak si ich vývozca nemôže obstarať pre 
iné prekážky, musí tieto 'oznámiť daňovej 
správe, pripojiť nákupný účet a dva jeho 
odpisy a žiadať, aby sa úrad sám presved
čil o zaplatení dane z účtovaného tovaru.
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Daňová správa vyzve nato dodávateľa, 
aby odpisy účtov doplnil vyhlásením, či je 
daň iz príslušnej dodávky už zaplatená ale
bo nie, pripadne aby predložil výpis zo 
svojej daňovej 'knihy. Ak dodávateľ nevy
hovie tomuto vyzvaniu včas, môže mu da
ňová správa uľožif poriadkovú pokutu po
dľa § 43 zákona.

(°) Daňová správa vyznačí na prvopise 
účtu (ods. 3), že bol predložený cieľom 
vrátenia dane a zašle ho žiadateľovi zpät. 
Jeden odpis (výpis) účtu (ods. 3 a 4) 
ponechá si úrad, druhý zašle cieľom kon
troly tej daňovej správe, u ktorej je vý
vozcov dodávateľ zdaňovaný.

(10) Žiadosť o vrátenie dane (ods. 2) sa 
podáva zpravidla ročne za celé daňové 
obdobie alebo aspoň štvrťročne, ak mož
no s istotou predpokladať, že ten, kto vý
vozcovi tovar dodal, daň z dodávky už 
štátu zaplatil.

(u) Ak o vrátenie dane žiada vývozca, 
ktorý vyvezený tovar z cudziny sám do
viezol a z neho pri dovoze daň zaplatil, 
doloží svoju žiadosť výpisom zo svojej evi
denčnej knihy o vývoze, potvrdenkou col
ného úradu o zaplatení dane a bud osved
čením o vývoze, potvrdeným výstupným 
colným úradom, buď podacím listom po
štového úradu.

(,=) V prípadoch a za podmienok uve
dených v § 195 ods. 2 a § 216 ods. 1 vlád
neho nariadenia č. 168/1927 Sb. z. a n. 
vráti príslušný úrad colnej správy na žia
dosť daň z obratu, poťažne daň prepycho
vú, a to zároveň s clom.

Čl. 28.
(K § 23.)

Zaistenie dane.

(') Príslušná daňová správa (čl. 23) mô
že kočovnému a podomovému podnikate
ľovi, ktorý nemá na určitom mieste stálu 
prevodzovňu, uložiť složenie istoty za dan 
z obratu alebo daň prepychovú, a to vo 
výške, ktorá pravdepodobne pripadne na 
daňové obdobie, za ktoré sa týmto pod-- 
nikateľom daň vyrubuje.

p) Složenie istoty môže príslušná da
ňová správa uložiť aj cudzozemským pod
nikateľom, a to za daň, ktorá pravdepo
dobne pripadne na čas, p'o ktorý chce v jej 
obvode uskutočňovať dodávky alebo vý
kony.

(') O zaistení dane z obratu a dane pre
pychovej pri dovoze (§ 1 ods. 1 č. 2 a § 25 
ods. 2 č. 1 zákona) platia obdobne ustano
venia právnych predpisov o zaistení cla.

Čl. 29.
(K § 26 ods. 1.)

Prepychové predmety a výkony.

Za prepychové predmety alebo výkony 
podľa § 25 ods. 1 zákona sa pokladajú 
predmety uvedené v pripojenom sozname 
prepychových predmetov (príloha č. 7), 
poťažne výkony, uvedené v pripojenom 
sozname prepychových výkonov (príloha 
č. 8). Ak soznam prepychových predmetov 
neurčuje niečo iné, je pre posúdenie dru
hu predmetov smerodajná ich colnotarifná 
príslušnosť (§ 10 ods. 9 zákona), a to tak 
pri dovoze, ako aj pri tuzemských dodáv
kach.

Čl. 30.
(K § 27 č. 2.)

Oslobodenie dodávok používaných 
prepychových predmetov,

-Podmienkou oslobodenia podľa § 27 č. 
2 zákona je, že dodávateľ nového prepy
chového predmetu vydá o zámene riadny 
účet, v kťôrom treba uviesť cenu za no
vý prepychový predmet, ako aj cenu za 
používaný prepychový predmet; odpis 
tohto účtu je dokladom príslušnej položky 
daňovej 'knihy. Ak je dodávateľ používa
ného prepychového predmetu podnikate
ľom, je povinný účtovanú cenu za použí
vaný prepychový predmet osobitne uviesť 
vo svojom soznam tak medzi príjmami, ako 
aj medzi srážkami a srážku doložiť pôvod
ným účtom d zámene.

Čl. 31.
(K § 28.)

Uplatňovanie výhod podľa § 28 zákona pri 
dovoze za neprítomnosti nadobúdateľa pri 

colnom odbavení.
Ak sa colné odbavenie koná za nepri- 

tomňosti nadobúdateľa (pri zásielkach po
štou alebo železnicou a pod.), vyberie col
ný úrad zpravidla plnú 18°/o-nú prepycho
vú daň. Ak si nadobúdateľ nárokuje, 
aby z dovážaného tovaru platil len 3°/o 
sniženú prepychovú daň podľa § 28 zá
kona, musí o vrátenie daňového rozdie
lu medzi 18°/o prepychovou daňou a 3°/o 
sniženou prepychovou daňou žiadať, a to 
u colného úradu, ktorý daň vybral. Colný 
úrad mu vráti tento’ rozdiel, ak žiadateľ 
predloží listinné doklady, ktoré sú predpo
kladom nadobudnutia výhod podľa § 28 
zákona (čl. 7, 32 a 33).
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ČL 32.
(K § 28 č. 2.)

Snižená prepychová daň pre umelecká 
plastické diela.

(') Ak dovozca umeleckého plastického 
diela činí nárok, aby platil len 3% sniženú 
prepychovú daň podľa § 28 č. 2 zákona, 
musí hneď pri colnom odbavení predložiť 
colnému úradu potvrdenie daňovej sprá
vy, v obvode ktorej sa má umelecké dielo 
umiestiť, že ide o umelecké dielo na ve
rejný cieľ. Za diela na verejné ciele sa po
kladajú diela, určené pre miesta a budo
vy verejne prístupné (námestia, múzeá, di
vadlá, sady, verejné budovy a pod.). Po
tvrdenie finančného úradu uschová colný 
úrad ako účtovný doklad. Ak sú pochyb
nosti, či ide o umelecké plastické dielo, 
obstará si daňová správa pred vydaním 
potvrdenia odborné dobrozdanie a zistí, či 
ide o verejný cieľ.

(:) Pri tuzemských dodávkach treba 
okolnosť, že umelecké plastické dielo bo
lo dodané na verejný cieľ (ods. 1), preuká
zať 'objednávkou a potvrdením daňovej 
správy, uvedeným v ods. 1; tieto preuka
zy treba uschovať ako doklad daňovej 
knihy.

Čl. 33.
(K § 28 č. 4.)

Preukazy pre priekupníkov na uplatnenie 
nároku na sniženú prepychovú daň.

(') Pri dovoze prepychových predme
tov, ždaňbvaných v drobnom predaji, vy
berie colný úrad 3°/o sniženú prepychovú 
daň zpravidla len vtedy, ak sa mu príjem
ca predmetu hneď pri colnom 'odbavení 
preukáže úradným vysvedčením podľa 
prílohy č. 9, z ktorého je zrejmé, že obcho
duje s tovarom toho druhu, aký práve do
váža.

(=) Výnimočne vyberie colný úrad od 
podnikateľov, ktorí dovážajú predmety, 
zdaňované v drobnom predaji, avšak pri 
colnom odbavení nie sú prítomní, namie
sto 18°/o prepychovej dane len 3% sníže- 
nú prepychovú daň, ak podnikateľ už vo
pred u colného úradu o to požiadal a ulo
žil u neho úradné vysvedčenie o svojom 
živnostenskom oprávnení alebo jeho ove
rený odpis. Vysvedčenie alebo jeho ove
rený odpis treba každoročne obnovovať.

(°) Ak ten, kto nadobúda tuzemskou 
dodávkou prepychové predmety, zdaňo

vané v drobnom predaji, činí nárok na sní- 
ženú prepychovú daň podľa § 28 č. 4 zá
kona preto, že tieto predmety nadobúda 
na ďalšie scudzenie v nezmenenom stave, 
musí túto okolnosť dodávateľovi preuká
zať jednak úradným vysvedčením, jednak 
osvedčením podľa príloh č. 9 a 10.

P) Úradné vysvedčenie, kťoré vydá 
okresný úrad tomu, kto je oprávnený po
dľa platných ustanovení prevodzovať zá
robkovú činnosť, musí obsahovať: jedna- 
cie číslo, meno (firmu) toho, kto tovar na
dobúda, jeho povolanie (živnosť), bydlisko 
(sídlo firmy), bližšiu adresu a obvyklé 
označenie rozsahu živnostenského opráv
nenia. Vysvedčenie sa vydáva na jeden 
kalendárny rok; po jeho uplynulí môže 
byť platnosť úradného vysvedčenia vždy 
predĺžená na ďalší kalendárny rok.

(°) Ürad môže podnikateľovi vydať 
i ďalšie vysvedčenia podľa ods. 4, pričom 
sa má na nich poznamenať, koľké je ťo vy
hotovenie.

(°) Osvedčenie, kťoré vydá nadobúda
teľ dodávateľovi, musi obsahovať: meno 
okresného úradu, ktorý vydal úradné vy
svedčenie uvedené v ods. 3, dátum a číslo 
tohto vysvedčenia, obvyklé obchodné 
označenie dodávky, jej cenu, dodavateľo- 
v'o meno (firmu), dátum vyhotovenia, na
dobúdateľov podpis a jeho adresu.

(7) Pri odoberaní tovaru preukáže sa 
odberateľ úradným vysvedčením a odo
vzdá dodávateľovi osvedčenie o dodávke.

(6) Dodávateľ poznamená v daňovej 
knihe (v poznámkovom stĺpci) dôvod, pre 
ktorý bola účtovaná snižená ‘3% prepy
chová daň, vyznačí na osvedčení položku 
daňovej knihy a uschová toto osvedčenie 
ako doklad príslušnej položky daňovej 
knihy.

(“) Len za podmienok uvedených v 'ods. 
7 a 8 je dodávateľ oprávnený pri do
dávke uviesť v daňovej knihe namiesto 
15% sadzby len 3% sadzbu a podľa nej vy
počítať prepychovú daň.

(10) Dodávateľ nemusí trvať na predlo
žení úradného vysvedčenia a osvedčenia, 
ak pozná nadobúdateľa ako 'obchodníka 
(živnostníka) s prepychovým tovarom prá
ve toho druhu, aký predáva, alebo ak je 
z objednacieho listu zrejmé, že ten, kto 
tovar objednáva, obchoduje s tovarom 
práve tohto druhu. Vo všetkých týchto 
prípadoch koná dodávateľ na vlastnú zod
povednosť a musi na požiadanie orgánov 
finančnej správy hodnoverne preukázať,
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komu, kedy a aký tovar skutočne dodal. 
Tentb preukaz vykoná objednacím listom, 
odpisom účtu a pripadne dopravnou listi
nou ‚(nákladným listom, poštovým dodacím 
listom a pod.). Ak odoberá nadobúdateľ 
tovar Osobne bez objednaciéh'o listu, musí 
dodávateľ vyhotoviť účet a odpis účtu 
uschovať ako doklad príslušnej položky 
daňovej knihy.

(K §§ 34 a 49.)
Cl. 34.

Daňové záznamy podnikov, povinných 
platiť prepychovú daň.

(*)  Podnikatelia, ktorí obchodujú s pre
pychovými predmetmi, sú povinní vi'esť o 
nich osobitné záznamy, a to v „zásobní
ku" a v „daňovej knihe“. Týmto pod
nikateľom je dovolené viesť zásobník i da
ňovú knihu spolu v jednom zázname. Zá
sobník a daňovú knihu možno spojiť aj 
s inými podnikateľovými záznamami.

(2) Ak bola 10%-ná prepychová daň 
zaplatená pri dovoze a ak ide b predmety, 
zdaňované u výrobcu alebo len pri dovo
ze, nie je dovozca povinný zapísať pred
met ani do zásobníka ani do daňovej kni
hy; z tržby za tieto predmety musí zapla
tiť daň z obratu.

Čl. 35.
Zásobník.

(') Zásobník musí byť sviazaný a číslo
vaný list za listom. Zapisujú sa doňho kaž
dodenne a podľa druhu tovaru prírastok 
(nákup a výroba) a úbytok (predaj, spo
treba a strata).

(2) Nové p'odniky sú povinné sostaviť 
do 15 dní ód svojho vzniku začiatočnú in
ventúru a výsledok inventúry zapísať ako 
prvú položku do zásobníka.

(’) V prípadoch, v ktorých prepychové 
predmety boly podľa nariadenia vlády zda
ňované u výrobcu, ale v budúcnosti sa 
majú zdaňovať v drobnom predaji, musí 
podnikateľ, ktorý takéto predmety má na 
sklade a predáva ich v drobnom predaji, 
-sostaviť podľa stavu zo dňa, kedy naria
denie nadobudne účinnosť, inventúru 
týchto predmetov, hoci bola prepychová 
daň zaplatená už u výrobcu, a zapísať 
stav predmetov, zistený inventúrou ako 
prvú položku do zásobníka; v tomto prí
pade bude podnikateľ platiť prepychovú 
daň len z odpredaja prírastku týchto pred

metov, naproti tomu zo zásob, zdanených 
prepychovou daňou už u výrobcu, odve
die len 3°/o daň z obratu.

(‘) O predmetoch, zdaňovaných v 
drobnom predaji, ktoré sa majú v budúc- 
n'osti podľa nariadenia vlády zdaňovať u 
výrobcu, musí podnikateľ, ktorý nie je 
sám výrobcom, viesť zásobník až co 
úplného vyčerpania zásob a musí z nich 
platiť daň podľa § 49 ods. 9 zákona. Prí
rastok predmetov, ktoré sa budú podľa 
nariadenia zdaňovať u výrobcu, nemusí 
podnikateľ (nadobúdateľ) zapisovať do zá
sobníka a odvedie z nich len daň z obratu, 
ak tietp predmety dostal po dni nadobud
nutia účinnosti nariadenia; inak je povin
ný platiť z nich 15°/o prepychovú daň 
v drobnom predaji. Daňová správa môže 
však povoliť, aby podnikateľ cdviedol 
prepychovú daň zo zásob, zistených podľa 
stavu ku dňu nadobudnutia účinnosti na
riadenia naraz alebo v určitých lehotách, 
ak podnikateľ O to požiada. Podrobnosti 
určuje čl. 43. V tomto prípade je podnika
teľ oslobodený od ďalšieho vedenia oso
bitných záznamov o týchto predmetoch.

(“) V zás'obníku vedie sa oddelene a sa
mostatne prírastok (nákup a výroba) a 
úbytok (predaj, vlastná spotreba, zárob
kové upotrebenie a strata) tovaru tak, aby 
porovnaním sa mohol kedykoľvek zistiť 
stav tovaru na sklade.

(“) Do oddielu „prírastok" treba za
písať:

a) stav tovaru zistený inventúrou;
b)" bežné prírastky, pričom treba 

uviesť:
1. dátum prírastku (kedy b'ol tovar vy

robený alebo kúpený), dátum a číslo účtu, 
2. adresu dodávateľa alebo poznámku, 

že ide b vlastnú výrobu,
3. bližšie označenie tovaru (druh, to

várne číslo, číslo skladu, číslo tovaru); 
pritom nech je tovar rozoskupený aspoň 
tak, ako ho člení soznam prepychových 
predmetov,

4. množstvo (počet kusov, mieru, vá
hu).

(’) Do oddielu „úbytok" treba zapísať:
a) bežné úbytky (predaj, vlastnú spo

trebu, zárobkové upotrebenie, stratu) to
varu s udaním:

1. kedy bol tovar predaný, spotrebova
ný, zárobkové upotrebený a pod. (prípad
ne, kedy bol vydaný účet alebo číslo blo
ku),
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2. bližšieho označenia tovaru (pripad
ne tiež továrneho čisla, čísla účtu, čísla 
skladu, čisla tovaru);

b) množstvo (počet kus'ov, mieru, 
váhu);

c) príslušnú položku, p'od ktorou sa pri 
predaji dodávka alebo spotreba alebo zá
robkové upotrebenie zapísalo do daňovej 
knihy.

C1 ) Každý prírastok i úbytok musí sa 
zapísať pod osobitnou položkou.

Čl. 36.
Daňová kniha.

(’) Do daňovej knihy sa zapisujú kaž
dodenne:

a) dodávky, vlastná spotreba (§ 1 ods. 
5 zákona) a zárobkové upotrebenie (§ 25 
ods. 2 zákona), pričom treba uviesť:

1. bližšie označenie tovaru,
2. množstvo dodaného, spotrebovaného 

alebo zárobkové upotrebeného tovaru,
3. dátum dodávky, prípadne tiež číslo 

účtu;
b) prijatá cena, počítajúc do toho daň,' 

prípadne riadna (obecná) cena (čl. 11) spo
trebovaného alebo zárobkové upotrebe
ného tovaru;

c) dátum platby;
d) sadzba dane;
e) položka, pod ktorou sa výdavok za

písal do zásobníka, ak sa vedie;
f) v stĺpci pre poznámku — dôvod, pre

čo bola účtovaná snižená 3% prepychová 
daň (s poukazom na príslušný doklad), ale
bo prečo nepodlieha dodávka dani (napr, 
vývoz), ako aj to, či platba je len splát
kou, prípadne či obchod bdi zrušený 
(storno).

(2) Úplaty, pri ktorých sa účtovala len 
snižená 3% prepychová daň (§ 28 zá
kona), zapišu sa do osobitného stĺpca od
delene od ostatných úplat za prepychové 
dodávky, podliehajúce 18% (15%) prepy
chovej dani.

(') Ak sa kúpna cena za dodaný tovar 
platí v splátkach, zapíšu sa dodávky hneď 
pri prvej splátke a v poznámke sa uvedie, 
že ide o prvú splátku. Pri ďalších splát
kach sa zapíše v príslušnom stĺpci len dá
tum platby, splatená suma; v poznámke 
sa uvedie, o koľkú splátku v poradí ide, a 
radové číslo pôvodného zápisu dodávky 
do daňovej knihy.

(4) Ak sa platilo vopred, vykoná sa zá
pis do daňovej knihy hneď v deň platby a 

poznamená sa to v poznámkovom stĺpci 
Ak sa tovar dáva na úver, vykoná sa zá
pis v deň dodávky a vyznačí sa to v po
známke; tržba sa potom zapíše dodatočne 
pri platení. Ak sa dodávka zruší, uvedie 
sa to i s dátumom zrušenia v poznámke, 
a to pri položke, pod ktorou bola pôvodná 
dodávka zapísaná do daňovej knihy. Pô
vodný zápis platby treba prečiarknuť čer
veným atramentom tak, aby Ostal čita
teľný.

Čl. 37.
Daňové záznamy podnikov, uskutočňujú

cich prepychové výkony.
Podnikatelia, ktorí uskutočňujú prepy

chové výkony, sú povinní viesť „diňový 
záznam”. Tento musí byť viazaný, list za 
listom očíslovaný a musí sa doň denne za
pisovať každý uskutočnený prepychový 
výkon pod osobitnou položkou, a to tak, 
aby bol z neho zrejmý druh výkonu, čas 
uskutočnenia a výška úplaty.

Čl. 38.
(K § 35.)

Soznanie na prepychovú daň,
(’) Soznanie na daň musí obsahovať 

všetky údaje, predpísané vo vzorci sozna
nia, ktorý vydá Ministerstvo financií, a to 
oddelene za každé splátkové obdobie.

(’) Podnikateľ je povinný uviesť v so- 
znaní údaje o 18%, 15% a 3% sníženej 
prepychovej dani oddelene.

(*)  Ak má daňovník povolenie, sozná- 
vať účtované ceny namiesto prijatých 
úplat (§ 17 ods. 8 zákona), nesmie zo sú
hrnu účtovaných cien vylúčiť nezaplatené 
pohľadávky. Ceny, účtované za zrušené 
dodávky alebo výkony, ani povolené slá
vy a účtované sumy, ktoré sa staly pre
ukázané nevymožiteľnými, nesmú sa vy
lúčiť zo súhrnu účtovaných cien; môžu sa 
však odrátať v rubrike pre úplaty za do
dávky alebo výkony od dane oslobodené.

(4) Srážkové položky možno odpočítal 
len od súhrnu prijatých úplat poťažne úč
tovaných cien, ktoré podliehajú tej istej 
daňovej sadzbe. Ako' sa majú preukázať 
srážkové položky, určuje čl. 22.

(") Úplaty za tovar, nakúpený od ne- 
podnikateľov (čl. 15), z ktorých je podni
kateľ povinný platiť daň namiesto dodá
vateľa (§ 29 č. 5 zákona), treba uviesť v 
osobitnom soznaní.
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• (*)  Podnikatelia, ktorí dodali prepycho
vé predmety, ktoré nepatria do ich oboru 
(§ 31 ods. 2 druhá veta zákona), sú povin
ní podať soznanie na prepychovú daň a 
uviesť v ňom úplaty poťažne účtované 
ceny za tieto predmety; ak podávajú so
znanie na daň prepychovú ohľadom iných 
dodávok alebo výkonov, sú povinní uviesť 
úplaty poťažne účtované ceny za dodávky 
prepychových predmetov, ktoré nepatria 
do ich oboru, v osobitnej prílohe soznania.

(T) Ak dodávka predmetu alebo vý
kon, ktorý bude vyhlásený za prepy
chový, bol uskutočnený po dni nadobud
nutia účinnosti nariadenia vlády, avšak 
úplata za ne dôjde 'ešte pred týmto dňom, 
je daňovník povinný pojať túťo úplatu do 
súhrnu prijatých úplat podliehajúcich pre
pychovej dani. Ale ak úplata za takúto 
dodávku alebo výkon bola pojatá už d‘o 
súhrnu prijatých úplat v soznam na daň 
z obratu za predchádzajúce daňové obdo
bie, vyrubí sa z nej prepychová daň, pri
čom sa z nej odpočíta daň z obratu. Da
ňovník uvedie tieto úplaty na osobitnej 
prílohe soznania s poznámkou, že boly v 
predchádzajúcom daňovom období zdané‘- 
né daňou z obratu, a pripojí doklady b tom, 
že úplata bola zaplatená skôr, ako nado
budlo účinnosť nariadenie, ktorým bol 
dodaný predmet alebo uskutočnený výkon 
vyhlásený za prepychový.

Čl. 39.
(K § 38 ods. 1.)

Vrátenie prepychovej dane výrobcom 
prepychových predmetov.

(') Spracovaním podľa § 38 'ods. 1 zá
kona sa rozumie premena, pri 'ktorej pred
met stráca svoju pôvodnú podstatu, mení 
svoju formu, alebo ak sa ho použije ako 
súčiastky na zhotovenie iného prepycho
vého predmetu.

(2) Žiadosť podľa § 38 ods. 1 zákona 
musi byf podaná do jedného roka pb na
dobudnutí predmetu. Žiadateľ musí pre
ukázať bud, že nadobudol predmet úplat
nou dodávkou,' podliehajúcou 18°/o alebo 
15% prepychovej dani, s uvedením výšky 
úplaty, bud, že ho doviezol z cudziny a 
zaplatil pri dovoze 18% prepychovú daň. 
Svoju žiadosť musí doložiť preukazom 
(zásobníkom a pod.), že predmet skutoč
ne spracúval na iný prepychbvý predmet, 
nákupným účtom, dvoma jeho odpismi a 
príslušným výpisom z daňovej knihy svoj
ho dodávateľa; ak doviezol predmet z cu
dziny a pri dovoze zaplatil daň, treba 

žiadosť doložiť colnou kvitanciou. Ak do
dávateľ neplatí daň z účtovaných cien po
dľa § 17 ods. 8 zákona, má byt z nákup
ného účtu zrejmé, kedy bola účtovaná ce
na zaplatená. '

(') Odpisy nákupného účtu, prípadne 
výpisy z neho (čl. 27) treba opatriť v prí
pade, že sa daň platí podľa prijatých 
úplat, vyhlásením dodávateľa, že daň z 
účtovanej ceny bola už zaplatená, a dátu
mom platby, a v prípade, že sa daň platí 
podľa účtovaných cien, — vyhlásením, že 
účtovaná cena je započítaná v sume, z 
ktorej daň za príslušné obdobie bola už 
štátu odvedená; vyhlásenie treba adreso
vať úradu, na ktorom sa o vrátenie žiada.

(A) Ak dodávateľ odoprie vydať nado
búdateľovi vyhlásenie o zaplatení dane 
(ods. 3) alebo výpis zo svojej daňovej kni
hy (čl. 27 ods. 6), alebo ak si ho nadobúda
teľ nemôže pre iné prekážky obstarať, 
musí oznámiť daňovej správe, pripojiť ná
kupný účet a dva jeho odpisy a žiadať, aby 
sa úrad sám presvedč i o zaplatení dane 
z účtovaného tovaru. Daňová správa vy
zve nato dc-davateľa, aby odpisy účtu do
plnil vyhlásením, či daň ie z príslušnej do
dávky už zaplatená alebo nie, pripadne, 
aby predložil výpis zb svojej daňovej kni
hy. Ak dodávateľ nevyhovie tomuto vy
zvaniu včas, môže mu daňová správa ulo
žiť poriadkovú pokutu podľa § 43 zákona.

(“) Daňová správa vyznačí na prvopise 
účtu (ods. 2), že bol predložený cieľom 
vrátenia dane, a zašle ho žiadateľovi zpät. 
Jeden odpis (výpis) účtu ponechá si úrad, 
druhý zašle cieľom kontroly tej daňovej 
správe, u ktorej je dodávateľ zdaňovaný.

(“) Žiadateľ musí v prípade § 38 ods. 1 
posledná veta zákona žiadosť podať do 
jedného roka po nadobudnutí predmetu, 
doložiť jú dokladmi, uvedenými v ods. 2 
a 3, a preukázať (zásobníkom a pod.), že 
predmet skutočne spracoval na iný pre
pychový predmet.

(’) V prípadoch uvedených v 'ods. 2 a 
6 musí byť žiadosť podaná u príslušnej 
daňovej správy nadobúdateľa, ktorá hod
novernosť predložených preukazov pre
skúma a rozhodne o žiadosti.

Čl. 40.
(K § 38 ods. 3.) .

Vrátenie prepychóvej dane štátu, štátnym 
podnikom a osobám, ktoré prepychové 
predmety nadobudly vo verejnom záujme.

(*)  Žiadosť o vrátenie dane podľa § 38 
ods. 3 zákona treba podať u príslušnej 
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daňovej správy nadobúdateľa, a ťo do jed
ného roka po nadobudnutí predmetu, a 
doložil ju nákupným účtom a jeho dvoma 
odpismi; skutočnosť, že daň bbla štátu 
zaplatená, musi byt preukázaná spôs'o- 
bom, určeným v čl. 27, Kto nadobudol 
predmet vo verejnom záujme, musí okrem 
toho preukázal (vysvedčením úradu, sprá
vy, ústavu a pod.), na aký účel predmet 
nadobudol.

(•) Daňová správa preskúma predlože
né preukazy a na nákupnom účte pozna
mená, že bol predložený cieľom vrátenia 
dane, a súčasne uvedie dôvcd vrátenia.

(’) Priekupníkova dodávka štátu alebo 
štátnym p'cdnikom (§ 38 ods. 3) je podľa 
§ 4 ods. 1 č. 15 zákona oslobodená od da
ne z obratu za podmienok uvedených v 
čl. 7 ods. 1 áž 4.

Cl. 41.
(K § 38 ods. 5.|

Vrátenie prepychovej dane, 
ak bol prepychový predmet zničený alebo 

poškodený.
I1) Ak podnikateľ nadobudol v prípa

doch, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 
38 ods. 5 zákona, tovar priamo cd výrobcu 
alebo priamo dovozom, môže žiadať, aby 
mu bola vrátená prepychová daň z celej 
nákupnej ceny alebo z tej časti nákupnej 
ceny, ktorá zodpovedá množstvu zničené
ho alebo poškodeného tovaru. Ak podni
kateľ nenadobudol tovar priamo dovozom 
alebo priamo od výrobcu, ktorý z dodáv
ky zaplatil daň, ale od priekupníka, vráti 
sa mu na žiadosť 9 % z nákupnej ceny (bez 
dane), prípadne z tej častí nákupnej ceny, 
ktorá zodpovedá množstvu zničeného ale
bo poškodeného tovaru.

(:) Žiadateľ (ods. 1.) musí hodnoverne 
preukázať, že tovar bol zničený alebo 
poškodený, pripadne do akej miery, a ťo 
úradným potvrdením alebo znaleckým po
sudkom, potvrdeným príslušným dôchod
kovým kontrolným alebo colným úradom 
a pod. Okrem toho musí žiadateľ predlo
žiť príslušný výpis z daňovej knihy dodá
vateľa v tých prípadoch, v ktorých nado
budol tovar priamo od výrobcu. Skutoč
nosť, že daň bola štátu zaplatená, musí 
preukázať spôsobom určeným v čl. 27.

(’) Daňová správa preskúma hodno
vernosť predložených preukazov, rozhod
ne o žiadosti podľa voľného uváženia a 
poznamená na nákupnom účte, že bol 
predložený cieľom vrátenia dane, a súčas
ne uvedie dôvod vrátenia.

(4) Ak majiteľ zavinil zničenie aleb'o 
poškodenie tovaru úmyselne, nemožno daň 
vrátiť.

Cl. 42.
(K § 49 ods. 6.)

Vrátenie dane z dodávok a výkonov 
uzavretých za platnosti ' doteraz platných 

právnych predpisov.
(') Pri dodávkach al'ebb výkonoch, uza

vretých pred 1. januárom 1943, ale usku
točnených po 31. decembri 1942, kťoré 
podľa zákona, platného pre dobu od 1. ja
nuára 1943, nepodliehajú dani, ale podľa 
doteraz platných zákonov jej podliehaly, 
je príjemca dodávky alebo výkonu opráv
nený žiadať od svojho dodávateľa alebo cd 
tcho, kto výkon uskutočňuje, pomernú da
ňovú srážku z úplaty za dodávku akbo 
výkon. Ale ak dodávateľ alebo ten, kto 
výkon uskutočňuje, daň štátu už zaplatil, 
má príjemca právo žiadať ô vrátenie dane 
u daňovej správy miestne príslušnej pre 
dodávateľa.

(:) Žiadateľ musí v prípade uvedenom v 
ods. 1 preukázať, že tie-ktoré predmety 
aleb‘o výkony nadobudol úplatné, že do
dávka alebo výkon boly uskutočnené po 
31. decembri 1942 a že daň bola z nich 
zaplatená podľa doteraz platných zákon
ných ustanovení. Tieto okolnosti možno 
preukázať spôsobom určeným v čl. 27; ak 
ide o vrátenie prepychovej dane, musí žia
dateľ predložiť tiež výpis z daňovej knihy 
dodávateľa alebo toho, kťo výkon usku
točňuje.

(’) Ustanovenia ods. 1 a 2 platia ob
dobne pri dodávkach a výkonoch uzavre
tých skôr, ako nadobudlo účinnosť naria
denie, ktorým boly niektoré prepychové 
predmety alebo výkony vyhlásené za ne- 
prepychové alebo niektoré predmety vy
ňaté zpod dane z obratu pri dovoze, ale
bo ako nadobudla účinnosť vyhláška, kto
rou bol u niektorých predmetov daňový 
paušál zrušený aleb'o snížený, avšak usku
točnených po dni, keď príslušné nariade
nie alebo vyhláška nadobudla účinnosť.

Cl. 43. •
(K § 49 ods. 8 až 10.)

Prechodné ustanovenia.
(’) Podnikateľ, ktorý má v deň, keď 

nadobudne účinnosť nariadenie, ktorým sa 
mení soznam prepychových predmetov, na 
sklade predmety, zdaňované predtým v 
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drobnom predaji, ale podľa uvedeného 
nariadenia zdaňované u výrobcu alebo pri 
dovoze, môže žiadal, aby mu daňová 
správa vyrubila z tejto zásoby 12% da
ňový rozdiel (medzi plnou prepychovou 
daňou a daňou z obratu), ktorý môže byť 
zaplatený hned alebo v štyroch štvrťroč
ných bezúročných lehotách.

(2) Na vyrubenie rozdielu podľa 'ods. 1 
musí podnikateľ predložiť daňovej správe 
riadne napísanú inventúru. Daňová správa 
povolí toto zdanenie odo dňa, ku ktorému 
bola zhotovená inventúra, a to pod pod
mienkou, že tržba za tú-ktorú zásobu bude 
podrobená dani pri predaji 3°/o daňou z 
obratu.

(*)  Ustanovenia ods. 1 a 2 platia ob
dobne v prípadoch, uvedených v § 49 'ods. 
9 zákona, ak nejde o predmety zdaňované 
v drobnom predaji, taktiež i v prípadoch, 
uvedených v § 49 ods. 10 zák'ona.

ČL 44.
Dčinnosť.

(’) Zrušujú sa:
1. vládne nariadenie č. 156z1924 Sb. z. 

a n. v znení vládnych nariadení č. 247/ 
1926, 189/1930, 58/1932, 175/1932, 269/ 

1935, 359/1938 Sb. z. a n. a č. 11/1942 
SI. z.;

2. vládne nariadenie ú. 32/1930 Sb. z. 
a n. v znení vládnych nariadení č. 117/ 
1930, 194/1930, 59/1932, 119/1933, 220/ 
1934, 136/1935, 270/1935, Sb. z. a n. a č. 
136/1941, 9/1942 SI. z.;

3. vládne nariadenie č. 127/1933 Sb. z. 
a n. v znení vládneho nariadenia č. 341/ 
1936 Sb. z. a n.;

4. vládne nariadenie č. 70/1932 Sb. z. 
a n. v znení vládneho nariadenia č. 120/ 
1933 Sb. z. a n.;

tieto vládne nariadenia platia však v 
medziach svojej účinnosti pre obor dane 
z obratu a dane prepychovej na roky 1942 
a predchádzajúce podľa právnych predpi
sov uvedených v § 49 ods. 2 zákona i po 
31. decembri 1942.

(2) Toto nariadenie nadobudne účin
nosť dňom 1. januára 1943; vykoná ho mi- 
nister financií so zúčastnenými ministrami

Dr.
Mach v. r.
Čatloš v. r. 
Sivák v. r. 
aj za mín. Dr. Fritza.

Tuka v. r.
Dr. Medrický v. r.
aj za min Dr. Pružinského.
Stano v. r.
Dr. Karvaš v. r.
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Soznam predmetov, ktorých dovoz nepodlieha dani z obratú.

, . Príloha č. .1.,
‘ ' (k‘čl. 2 oďsi 1 vl. nár. č<; 250/1942 ŠL.zj '

Bež. |

pol. 
•oz.

Oís. 
coL 

sadz.
Druhpredmeťu . .

1 la Kakaové boby a šupiny, surové
2 45 . Repka a podobné olejnaté semená

3 47 a 
pózo- 2

Semeno ľanové a konopné dovážané továrňami na lisovanie 
olejov na potvrdenie Obchodnej a priemyselnej ■ komory v> 
Bratislave. •

4 47b- Semená olejnaté, inde nezarädéné "■
; 5 83 Kožušiny a kože', surové (mokré alebo suché, tiež solené alebo 

vápnené, ale ďalej nespracované)

6 ex 84 Chlpy a vlasy, surové alebo upravené (a to česané, vyvarené, 
farbené alebo morené, tiež kaderené); štetiny

7 91 Tuk rybí, veľrybí a tulení

8 92 Loj zvierací, surový alebo vyškvarený; loj lisovaný

9 J 93a Loj rastlinný a olej palmový ,,

10 ex 103 Olej drevný čínsky, bez prísad

11 ex 105 Olej sulfurový '

12 ex 134a Drevo stavebné a úžitkové, europské, tvrdé alebo mäkké:
1. guľatina lúpaná i nelúpaná, okrem guľatiny bukovej, du
bovej, jaseňovej, brestovej, agátovej, brezovej a z ihlična
tých drevín;
2. drevo prikresané, rezané pílou alebo inak orezávané, štie
pané, bez ďalšieho opracovania, okrem dýh, železničných 
podvalov, sudoviny dubovej, dreva bukového, dreva z ihlič
natých drevín, dreva dubového, jaseňového, brestového a 
agátového

13 134b Drevo stavebné a úžitkové, mimoeuropské, guľaté alebo v hru
bých špalkoch, sekerou osekaných, tiež rezané pílou alebo 
inak orezávané, štiepané, okrem dýh, bez ďalšieho opraco
vania

14 134c Korok •
15 136 Trstina obecná, surová, neštiepaná; palice a vzácnejšie trstiny, 

surové
16 137 Orechy kokosové, kokvílové a škrupiny orechov kokosových; • 

orechy arekové a kamenné
17 138 Rohy, rohové kotúče, hroty rohov, paznechty, hnáty, kopytá; 

kostí štiepané, narovnané alebo rozrezané
18 139 Jantár (tiež jantárová hmota); gagat; slonovina a iné zuby zvie

racie; korytnačina; morská pena; perlet a iné škrupiny 
lastúrové
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Bež. 
pol. 
•oz.

1 £ 

cadz.
Druh predmetu J

19 140 Kostica surová; koraly surové (tiež vŕtané, nie však čistené
alebo brúsené)

20 141 Celuloid v doskách, prútoch alebo trúbkach, tiež leštený a pod-
ložený, ďalej však nespracovaný; umelé suroviny rezbárske 
a tokárske, výslovne nemenované, ďalej neopracované

21 ' ex 142 Porfýr, syenit, kazivec, kremeň, surové drahokamy a polo-
. drahokamy

22 143 Kýz železný (pyrit)
23 144 Rudy výslovne nemenované, tiež upravené
24 146a Biela krieda', ťaživec [prírodný barýt (síran barnatý)], prírodné
25 ex 147 Smirek prírodný
26 ex 150 Zeminy a látky nerastné, výslovne nemenované, prírodné, pá

lené, mleté alebo plavené (okrem vápna páleného, tiež ha
seného)

27 156 Drevá farbiarske ,
23 157 Drevo kvebračové a iné drevá trieslové ■
29 158 Kôra dubová, kôra stromov ihličnatých a borky (šišky bez se

mien}
30 159 Kôry iné, tiež korene; listy, kvety, plody (napr, myrobalány), 

borky, dubienky a pod., tiež rozrezané, mleté alebo inak 
rozdrobené, na fárbénie alebo vyrábanie koží

31 160 Katechu (hlinka japonská); kino; zrná alkermesové; lac-dye. 
orlean

32 161 Morenové výťažky; garanciu a garancinetta; lakmus; sépia su
rová, v mechúrikoch

33 162 Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výfažok 
z dreva gaštanového; výťažok z dreva kvebračového; vý
slovne nemenované výťažky trieslové 1

34 163 Výťažky farbiarske, výslovne nemenované ’ ' ;
35 165 Živica obyčajná; kolofónia; smolä výslovne nemenovaná
35 ex 169 Asfaltová živica, okrem surového montánneho vosku
37 172 Ozokerit (zemný vosk, skalný vosk), surový
38 ex 173 Terpentín ,|
39 174 Živica kopálová, živica damarová, šelak, guma arabská, guma 

geddah, senegálska, gumigutta, guma tragantová; klovatiny 
(gumy), živice a glejoživice, prírodné balzamy a šťavy rast
linné, výslovne nemenované

40 sadz. tr. Poznámka k sadz. tr. XX.
XX. Tovar tejto triedy, používaný na stavbu ciest dovážaný štátom, 

alebo stavebnými podnikateľmi na stavby ciest, 'slúžiacich 
verejnej premávke, na potvrdenie Ministerstva dopravy a 
verejných prác, vydané po dohode s Ministerstvom hospo
dárstva ''
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Bež. 
pol. 
•oz.

Cl« I 
coL 

■adz.
Druh predmetu

41 180 Bavlna surová, mykaná, bielená, farbená, mletá; odpadky
42 j

202 Ľan, konope, juta a iné výslovne nemenované rastlinné pradivá, 
všetko surové, močené (rosené), trepané, česané, bielené, far
bené a ich odpadky

43 220 Vlna surová, praná, česaná, farbená, bielená, mletá a odpadky
44 223 Priadza mohérová, alpak'ová (tiež motlled-alpaková) a ispa- 

hánska; všetka táto priadza jednoduchá alebo dvojpramenná, 
surová, pri dovoze cez colné úrady výslovne splnomocnené

45 240 Hodvábne zámotky (kokony); odpadky hodvábne nespradené

46 242a Hodváb [smotaný alebo niťovaný (filovaný)], tiež skaný, surový

47 243a Floretový hodváb (hodvábne odpadky, pradené), tiež skaný, 
surový alebo bielený

48 279 Trstina obecná

49 304 Kaučuk, gutaperča (tiež balata), prírodné alebo čistené; odpad
ky z nich, staré, opotrebované kusy tovaru z nich vyrobené
ho; obrodený (regenerovaný) kaučuk z kaučukových odpad
kov (guma Mitchelova)

50 ex 303a Faktis a iné chemicky vyrobené náhrady kaučuku

SI 363 Korková drvina, korková múčka a korok v kockách

52 ex 428 Železo a oceľ, staré polámané alebo v odpadkoch (tiež železné 
piliny a okuje) na roztavenie a svarovanie

53 ex 488 Obecné kovy a sliatiny z obecných kovov, surové, staré polá
mané alebo v odpadkoch, okrem olova, tiež sliaitin olova s 
antimónom, arzénom, cínom alebo cinkám, a okrem činku a 
sliatiny činku s olovom alebo cínom

54 ex 489 Rezané platne (planches), t. j. plritne rezané z balvanov suro
vých kovov alebo kovových sliatin, na priame spracovanie 
valcovaním alebo ťahaním, okrem olovených a cinkových

55 ex 491d Plechy a platne (valcované, vykované), ďalej neopracované, 
z duralumínia alebo z elektrónu

56 ex 492d Plechy a platne, hĺbené alebo dierkované, z duralumínia alebo 
z elektrónu

57 ex 4G6d Tyče, prúty a drôty (valcované, vykované alebo tahané), z du
ralumínia alebo z elektrónu

58 ex 500d Rúry a valce, ďalej neopracované, z duralumínia alebo z elek
trónu

59 538 
poza

Koželužské stroje na prípravu, činenie a úpravu koží, stroje 
kníhtlačiarske a kameňotlačiarske (okrem príchlopových li
sov a rezacích strojov), stroje na výrobu kakaového prášku 
a čokolády, stroje pre priemysel vinársky (široké pracie stro
je, dekatovacie stroje, dras liace [škrabacie] stroje s drótiko- 
vými povlakmi, postrihovacie stroje a stroje na potlačovanie 
vlnených látok platňami)
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Bež. 
poL 
•oz.

Cla. 
col. 

aadz.
Druh predmetu

60 ex 560 Zlato a striebro, surové, tiež staré, polámané a v odpadkoch, 
dovážané priamo pre Slovenskú národnú banku

61 ex 561 Mince, ktoré sú zákonitými platidlami (tuzemskými či cudzo
zemskými) alebo takzv. obchodnými mincami

62

l

ex 562 Platne, plechy, prúty a drôty zo zlata alebo zo striebra-, dová
žané priamo pre Slovenskú národnú banku

. 63 ex 563 Pravé lístkové zlato a striebro, dovážané priamo pre Slovenskú 
národnú banku

64 ex 564 Drôty z rýdzieho striebra, tiež s jadrom s obecných kovov, 
i pozlátené alebo zlatom plátované priemeru 2 mm alebo 
tenšie, dovážané priamo pre Slovenskú národnú banku

65 ex 566 , Polotovary zo zlata alebo striebra, nespájané, ako obruby, 
drapky (chatons), lisované predmety, guľôčky, obrúčky na 
prstene, tiež vzorkované plechy, dovážané priamo pre Slo
venskú národnú banku

66 592 
pozn. 2

Dobytčia a priemyselná sol, dovážaná na povolenie ministra 
financií s odpustením alebo snížením cla a licenčného po
platku pri kontrolných opatreniach, potrebných na zaistenie 
soľného dôchodku

67 ex 596 Sira (v kusoch a tyčkách), tiež mletá, a sírny kvet; fosfor; arzén 
kovový

68 597c 2 Pálené magnézium (kysličník horečnatý, chemicky nečistý)
69 ex 599a Chlorid draselný, obsahujúci viac ako 54% drasla; surový 

borax; vínny kamen surový; výpalkové uhlie
70 ex 600a Vínan vápenatý; chlorid horečnatý a technický (nečistý) mo- 

lybdenan vápenatý
71 603a Antimonit (sunna)

72 ex 605 Sadze (kopt)

73 ex 610a- Agar-agar

74 619 
pozn. 1

Alkoholy butylnaté a ich náhrady, vyclievané u Colného úradu 
v Bratislave, na potvrdenie Obchodnej a priemyselnej ko
mory v Bratislave, že ide o ich upotrebenie na výrobu lakov

75 ex 620 
pozn.

Étery (okrem metylacetátu, etylacetátu, butylacetátu a amyla- 
cetátu), vyclievané u Colného úradu v Bratislave na osved
čenie Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, na 
výrobu lakov '

76 ex 622 Umelé živice

77 622 
pozn. 2

Cyklohexanol (hexalin), metylcyklohexanol (metylhexalin), cy- 
klodekanol (dekalin), cyklohexanon, metylcyklohexanon, tri-
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B«ž- 
poL 
•oz.

ČÍS. 
col. 

•adz.
Druh predmetu ,1

fenylfosfát a trikresylfosfát, vyclievané u Colného úradu 
v Bratislave, na osvedčenie Obchodnej a priemyselnej komo
ry v Bratislave, že ide o ich upotrebenie na výrobu lakov

78 : 617 Knihý, tlačivá, tiež kalendáre s literárnou prilôhou, ! časopisy, 
mapy (vedecké), hudobniny, popísaný papier, spisy a rukopisy

79 ex 6'2 Kosti, trosky, tiež, mleté, okrem trosky Thomasovej
80 ex 653b Výpalky (
81 . 657 Handry a iné odpadky na výrobu papiera, t. j. ľanové, bavlne

né, hodvábne a vlnené handry, odrezky papierové (odstrižky 
papierové), makulatúrá (popísaná aj potlačená), staré siete, 
staré lanovie a staré povrazy; ľanová cupanina (roztrepané 
plátno); odrezky klobúkov.

Poznámka; Dechtové farby uvedené v čís. col. sadzobníka 625b 
podliehajú pri1 dovoze sníženej 1.5°/o-<nej dan; 
z obratu. . . ..
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Príloha č. 2.
1 (k čl 2 ods. 2 v), nár. č. 250/1942 SI. z.)

,1

:l
Evidenčná kniha n vývoze.
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Tuzemský nákup (vlastná výroba) alebo dovoz.
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D
át
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Príloha t. 3.
(k čL 2 ods. 2 a íl. 8 ods. 2 a 3 vl. nár. č. 250/1942 SI. z.)

DOPISNICA.

pošta..........
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Príloha č. 4.
(k čl. 13 ods. 8 vl. nár. č. 250/1942 SI. z.)

Soznam predmetov, pri dovoze ktorých sa daň z obratu vyberá 
pevnou sadzbou.

Bež. 1 

poL 1
«OZ,

Čís, ।
col. 

sadz.
Druh predmetu j Daňová sadzba

1 í
23 pšenica, tenkel..................... Cs 2.50 za 100 kg hrubej váhy

2 I 24 raž.............................. Ks 2.20 za 100 kg hrubej váhy

3 ! 25 jačmeň . .................................4 Ks 2.50 za 100 kg hrubej váhy
4 1 26 ■I

OVOS............................................................... .... Ks 1.80 za 100 kg hrubej váhy
' 5 27 kukurica................................ j Ks 1-50 za 100 kg hrubej váhy

6 ! ex 31 hrach, šošovica:
a) hrach zelený................. Ks 3.— za 100 kg hrubej váhy
b) hrach žltý . ....................... | Ks 2.— za 100 kg hrubej váhy
c) šošovica............................> Ks 5.— za 100 kg hrubej váhy

7 33 múka a mlynské výrobky z obi-
lia a strukovín (opíchané, šroto
vané, lúpané zrno; krúpy, krúp-

Ks 8.— za 100 kg hrubej váhyky, krupica).........................
8 63 voly......................' . . . . Ks 45.— za kus
9 61 býci...................................... Ks 32.— za kus

10 \
65 1 kravy .................................. Ks 28.— za kus

11 66 ii mladý hovädzí dobytok . . . Ks 25.— za kus
12 67 |i teľatá ..................... . . Ks 3.— za kus
13 68 1 ovce a kozy (tiež barany, škopce 

a capy).......... ..................... Ks 2.50 za kus
14 69 1 jahňatá a kozTatá Ľ ... . Ks 1.—: za kus
15 70 H ošípané:

J a) vážiace až 10 kg (prasiatka) Ks 1.— za kus
II b) ťažšie ako 10 kg až 120 kg Ks 7.— za kus
Ii c) ťažšie ako 120 kg . . Ks 12.— za kus

If ex 113 chlieb obyčajný, čierny i biely ii Ks 8.—. za 100 kg hrubej váhy
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Príloha S. 5.
(k čl. 15 ods. 1 č. 2 a ods. 3 vl. nár. č. 250/1942 SI. z.)

Oznámenie 
podľa § 13 ods- 1 a 3 a § 31 zákona o daní z obratn a dani prepychovej o dodávkach 

nepodnikateľov.

Meno a adresa dodávateľa: _________________________________________________________

Meno a adresa nadobúdateľa : ______________________________________________________

Deň uzavretia a predmet smluvy : --------------------------------------------------------------------------

Výška úplaty (smluvená cena) : ___________________________________________ -_______

V ________________________ dňa ________________ 19_____

(Podpis nepódnikateľa.)

Poučenie.

A. Ak dodáva nepodnikalel nepodoikateľová, je podľa §§ 13 a 31 zákona č. 210/1942 SI. z. 
povinný do 15 dni r o ujednaní dodávky:

1. zaplatil z každej jednotlivej dodávky daň príslušnému daňovému úradu;
2. podal daňovej správe, príslušnej podlá bydlíslka (sídla), oznámenie podlá (tohto vzorca;
3. zaslal nadobúdateľovi potvrdenie o zaplatení dane s údajmi, ktoré obsahuje toto ozná

menie.
Z dodávok aeprepychových predmetov činí daň 3% alebo 1% (§10 zákona) a z dodávok 

prepychových predmetov 15% (§ 30 zákona) úplaty (ceny).
B. Ak dodáva nepodnikáte! podnikateľovi, je povinný len zaslal daňovej správe, príslušnej 

podľa bydliska (sídla), oznámenie o dodávke podľa tohto vzorca. Daň odvedie v tomto prípade za 
nepódnikateľa podnikateľ (nadobúdateľ).
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Príloha č. &
(k čl. 15 ods. 4 č. 2 vl. nár. č. 250/1942 SI. z.)

Oznámenie 
podlá § 1 ods. 4 a § 31 zákona o daní z obratu a dani prepychovej o výkonoch ne

podnikateľov.

Meno a adresa nepódnikateľa, ktorý výkon uskutočnil : _____________________

Druh výkonu, kedy a kde sa uskutočnil: ___________________________________

Výška úplaty (smluvená cena) : __________________________________________

Kedy, akou sumou a kde sa daň zaplatila :_____ :_____________________________

V ____________________ dňa _____________ 19____

(Podpis nepódnikateľa)

Poučenie.

Ncpodniklateľ, ktorý uskutočňuje zdaniteľný výkon, je podlá §§ 13 a 31 zákona £. 210/1942 
SI. z. povinný do 15 dni po uskutočnenú výkonu :

1. zaplatiť z každého jednotlivého výkonu daň daňovému úradu, v obvode ktorého sa vý
kon uskutočnil;

2. zaslať daňovej správe, v obvode ktorej sa výkon uskutočnil, oznámenie o výkone podlá 
tohto vzorca.

Daň činí 3% (§ 10 zákona) a z výkonov prepychových 15% (§ 30 zákona) úplaty (ceny).
Za zdaniteľný výkon sa považuje tiež usporiadanie predstavení a zábav akéhokoľvek druhu.



998 Slovenský zákonník č. 250.

Príloha č. 7
(k čl. 29 vl. nár. č. 250/1942 SI. z.)

Soznam prepychových predmetov:

Bež- !| Cis.
p°i- ;i coi.
SOZ. li sadz. Druh predmetu

Cena 
rozhodnú pre 
prepychovú 
povahu 

predmetu

Spôsob 
zdanenia

9

2
3

4 
5

6

7

8
9

10
14

15
16

17

18

43a 1)
54
55

281
299

10

11

12

75
76

118

119

! Figy........................................................... -
Pripomienka: Prepychovým 
predmetom nie sú sušené fígy vo 

( vencoch alebo inak balené (ako v
| škatuliach, debničkách alebo ko-
' šičkoch), dovážané na dovoľovací

■ list na výrobu kávových náhrad.
I Vínne bobule a hrozná, sušené; k'orintky 
1 Datle, pistácie a banány (pisang) . . . 
i Pripomienka: Prepychovým 

predmetom nie je banánová múčka. 
Ananás čerstvý......................................

! Mandle suché, nevylúpané alebo vylú- 
i pané............................................................ 

|j Píniové (limbové) jadrá, nevylúpané; 
! olivy čerstvé, súšené alebo solené 
j Píniové (limbové) jadrá, vylúpané; gra
nátové jablká........................................... 
Jelenice (lanýže).....................................  
Súpravy (vence, kytice, girlandy a pod.), 
zhotovené celkom alebo čiastočne z prí
rodných okrasných kvetín, ratolestí ale
bo z prírodného okrasného lístia alebo 
travín, čerstvých, sušených alebo upra
vených ...................................................

Pripomienka: Základom pre 
vyrubenie prepychovej dane je 
celková cena predmetu, teda i cena 
pomôcok, použitých pri úprave.

Scampi, ústrice, morské raky, kraby .

Mäsité droby: mortadella a veronská 
saláma, uhorská saláma pôvodná, loso
sia šunka (šunka v mechúre) .... 
Syry: bei paese, Bleu ď Auvergne, de 
Brie, Camembert, Coulommiers, fontina, 
géromé, gervais, gorgonzola, gouda, gru- 
yere (grojský), cheddar, ehester, impe
riál, livarot, Mont ď Or, Munster, Pont 
ľ Eveque, Port Salut, Roquefort, saán- 
sky, sbrinzský, syr nazvaný Spalen, 
stracchino, syry nazvané a la créme

bez ohľadu 
na cenu

pri cene 
nad 200 Ks 
za kus

bez ohľadu 
na cenu

len pri 
dovoze

u výrobcu

len pri 
dovoze
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Bež. 
pol 
«oz.

13

14

15

16

17

18

19

20

I čís.

col. < 
sadz. >'

121
122
123
128

127

130

131

229c 
a 

ex 256a

230
250 
256

247

248
250

I Druh predmetu

alebo double créme [ako demi-sel, bon 
dons, petits carrés) ........

Úhor a losos údený; úhor a losos mari- 
novaný; losos, makrela, pstruh, tuniak 
a sardelové očká (všetko v oleji); kaviár 
a kaviárové náhrady; kôrovcove kon
zervy a paštéta z husacích pečení . ■. . 
Čokoládové výrobky............................

Pripomienka: Kakaová hmo- 
' ta, čokoláda v tabuľkách alebo v 

zlomkoch (tiež plnená) a čokoládo
vé náhrady nepodliehajú ''prepy
chovej daní.

Cukrované ovocné kôry (napr, poma
rančová kôra, sukkada, citronát), cukro- 
vaný puškvorec a cukrovaný ananás . .

Požívatiny, vymenované v pol. 10 až 13 
a 15 a ananás v škatuliach, vo fľašiach a 
podobných nádobách vzduchotesne uza
vretých ................................... ....
Vlnené tkaniny (i keď sú smiešané s iný
mi pradivami), keď váži štvorcový me
ter 200 g alebo menej . ... . . .

Gobelíny a látky tkané na spôsob gobe
línov, vlnené, celohodvábne a polohod- 
vábne ...................................................

Celohodvábny tovar, vyšívaný, so zá
kladom celkom z neodpadkového (prí
rodného) hodvábu ................................

Tyl a sieťové látky, tkané na spôsob ty
lu; gázy (tiež tkané krepy a flóry); čipky 
a čipkové šatky; tkaniny (tiež čalúny); 
všetky tieto predmety celkom z neod
padkového (prírodného) hodvábu . . .

Pripomienky:
1. Prepychovými predmetmi sú 

■ tiež predmety hodvábne, do kto
rých sú na vyvolanie efektov 
vpracované jednotlivé nite z 
iných pradiv než z neodpadko
vého (prírodného) hodvábu bez 
itoho, žeby sa tým menil . ráz 
týchto predmetov ako predme
tov celohodvábnych.

Cena 
rozhodná pre 
prepychovú 

povahu 
predmetu

bez ohľadu 
1 na cenu

i "
1 pri cene 

nad 80 Ks 
za 1 kg

bez ohľadu 
na cenu

II

pri. cene 
nad 100 Ks 
za 1 m2

pri cene 
nad 150 Ks 
za 1 m2

bez ohľadu 
na cenu

»1

, Spôsob 
í zdanenia

J u výrobcu

i 
i

i 

Uf

II

II 

\ 
ft

II
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Bež. 
pol. 
soz.

Cís. 
col. 
sadz-

r~'.................

| Druh predmetu

Cena 
rozhodná pre 
prepychovú 
povahu 

predmetu

Spôsob 
zdanenú

2. Prepychovými predmetmi nie 
sú predmety, vyrobené celkom 
alebo čiastočne z hodvábu od
padkového (chappového, flore- 
tového atď.).
Okolnosť, že predmet nie je vy
robený celkom z neodpadkové- 
ho (prírodného) hodvábu, musí 
výrobca alebo dovozca preuká
zať nálezom Chemicko-technic- 
kej skúšobne Ministerstva finan
cií v Bratislave.

3. Prepychovými predmetmi nie sú 
hodvábne gázy a hladké hod
vábne tkaniny na vzdušné vyší
vanie (základ na leptanie), ak 
je pri tuzemských dodávkach 
ich použitie na tento účel nále
žite preukázané, a pri dovoze, 
ak sú dovážané na dovoľovací 
list.

I 
। 
i

21 251 Aksamiety a tkaniny na spôsob aksa- 
mietu, s rozrezaným flórom, vyrobeným 
celkom z neodpadkového (prírodného) 
hodvábu .......................................................

Pripomienka : Okolnosť, že 
flór nie je vyrobený celkom z ne
odpadkového (prírodného) hodvá
bu, musí výrobca alebo dovozca 
preukázať nálezom Chemicko- 
technickej skúšobne Ministerstva 
financií v Bratislave.

bez ohľadu 
na cenu

u výrobcu

22 253b
259b

Stuhy aksamietové a stuhy s aksámieto- 
vými vzorkami, s flórom, vyrobeným z 
prírodného (tiež z odpadkového) hod
vábu .......................................................... M t*

23

24 263

1:n 
u

Súpravy (vence, kytice, girlandy a pod.), 
zhotovené celkom alebo čiastočne z 
umelých kvetín, z umelého lístia alebo 
z umelých ratolestí...................................

Pripomienka: Základom pre 
vyrubenie prepychovej dane je 
celková cena predmetu, taktiež aj 
cena pomôcok použitých pri úpra
ve.

Upravené cudzokrajné vtáky, upravené 
kože cudzokrajných vtákov, celé alebo 
ich časti (hlavy, krky, krídla atď.), upra
vené ozdobné perá cudzokrajných vtá- ■ 
kov a perové výzdoby, vzniklé spoje-

pri cene 
nad 200 Ks 
za kus
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Bež. 
pol. 
soz.

Ôís. 
col. 

sadz-
Druh predmetu

Cena 
rozhodná pre 
prepychovú 

povahu 
predmetu

Í Spôsob 

zdanenia

25

26

27

28

264

267
268 
269

272

274

I z
ním upravených ozdobných pier cudzo
krajných vtákov s perami tuzemských 
vtákov....................................................

Pripomienka: Za upravený 
sa považuje tovar, ktorý sa dá 
použiť priamo na výzdobu.

Umelé kožušiny z peria cudzokrajných 
vtákov (tiež konfekcionované) ....
Klobúky (čapice):

a) mužské a chlapčenské zo srstené} 
plsti:
1. velúrové.....................................

2. ostatné......................................

b) ženské a dievčenské okrem uvede
ných ad c) . . . . .

c) pravé klobúky „Panama” a „Ban- 
kog“; pravé florentínske klobúky, 
sošité ručne krížkovým stehom zo 
slamy.........................................

Dáždniky a slnečníky, potiahnuté tka
ninami z neodpadkového (prírodného) 
hodvábu; dáždniky a slnečníky, potiah
nuté tkaninami akéhokoľvek druhu, 
avšak s rukoväťmi celkom alebo čia
stočne z ebenu, slonoviny, korytnačiny, 
perlete, jantáru, gagatu alebo s ruko- 
väfmi umelecky vyrezávanými, pozláte
nými, postriebrenými; dáždniky a slneč
níky, vystrojené drahými kovmi . . .

Pripomienky:
1. Okolnosť, že tkaniny, ktorými 

sú dáždniky alebo slnečníky po
tiahnuté, nie sú vyrobené z ne
odpadkového (prírodného) hod
vábu, musí .výrobca alebo do
vozca preukázať nálezom Che- 
micko-technickej skúšobne Mi
nisterstva financií v Bratislave.

2. Strojne vykrúžené ozdoby ne
považujú sa za umelecké vyre
závanie.

Šatstvo, bielizeň, tovar výstrojný a iné 
veci šité z predmetov' prepychových 
alebo s nimi spojené . ...................

j bez ohľadu 
' na cenu

i

pri cene 
nad 150 Ks 
za kus
pri cene 

nad 100 Ks 
za kus

pri cene 
nad 250 Ks 
za kus

bez ohľadu 
na cenu

>>

| u výrobcu

ii

''

len pri 
dovoze; 
z daňového 
základu sa 
vylúči 20°/»

..
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Bež. 
pol. 
BÓZ.

Cís. 
col. 

sadz.

ll Druh ‚predmetu

1

Cena 
rozhodná pre 
prepychovú 
povahu 

predmetu

Spôsob 
zdanenia

29 295
| Čalúny papierové napodobňujúce lin- 

krustu, imitácie hodvábnych čalúnov 
(soirety) a čalúny s pozláteným podkla
dom .................................................................. bez ohľadu u výrobcu

Pripomienka: Čalúny s po
zlátenými prúžkami na farebnom 
podklade nepodliehajú prepycho- 

. vej dani.

na cenu

30 339 | Kufry skriňové a automobilové z kože
1 všetkého druhu.................................. n

1

31 340 Obuv z kože pozlátenej, postriebrenej 
alebo bronzovanej, obuv z kože lakova
nej alebo touto kožou obsádzaná, obuv 
brokátová........................................................ h

i

b n ¾ŕí
Pripomienka: Špičky z la
kovanej kože nepovažujú sa za ob- 
sádzanie touto kožou.

ll

32 342 Čalúny kožené a linkrustové .... n ľ
33 345 Kožušiny upravené, nekonfekcionované, 

z kože chinchilly (pistuchy), chinchillo- 
ny, leva, líšok ušľachtilých (líšky krí
žovej, čiernej, striebrošedivej, modrej a 
bielej čiže polárnej), ovce širokochvo- 
stej, sealskinovej (tulenej s mäkkou 
lesklou srstou), soboľa a vydry morskej 
(bobra kamčatského).................................. t*

ľ

II

34 346 Kožušiny konfekcionované:
a) z koží uvedených v pol. 33 tohto 

soznamu [s vylúčením kusov kožu
šín, spadajúcich pod b)] . h len pri 

dovoze; 
z daňového 
základu sa 
vylúči 15°/o

| b) kusy kožušín z koží, uvedených 
| v pol. 33 tohto soznamu, bez pod

šívky, sošité na pruhy, tabule, plá-
1 ty, rotundy a kríže, ale ktoré nie

sú ešte prikrojené pre určitý zrej
mý účel . ,....................................... ti len pri 

dovoze

35 354 Palice drevené, s rukovätmi celkom ale
bo čiastočne z ebenu, slonoviny, koryt- 
načiny, z perlete, z jantáru, gagatu ale
bo s rukovätmi umelecky vyrezávanými, 
postriebrenými, pozlátenými . . . . ii u výrobcu

Pripomienka: Strojne vykrú- 
žené ozdoby sa nepovažujú za 
umelecké vyrezávanie.
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Bež. Čís.
pol. coL
soz. sadz.

1

36

37

38

39

40

41

42

358 
až

362
361

388 
542

395 
396
397 
395 
396
397 
400

357
358
359
360

362b

Druh predmetu
Cena 

rozhodná pre 
prepychovú 

povahu 
predmetu

Spôsob 
zdanenia

Nábytok:
a) jemne prelamovaný, jemne vyrezá

vaný, pozlátený, postriebrený, 
bronzovaný alebo jemne matovaný,

bez ohľadu

I

z akéhokoľvek dreva. j| v drobnom
Pripomienky:
1. Prepychovým predmetom nie je 

nábytok opatrený jednoduchou 
ornamentálnou rezbou, ktorej 
plocha nepresahuje 20% von
kajšej čelnej a bočnej plochy

na cenu || predaji

nábytku, alebo opatrený jedno
duchými maľovanými národný
mi ornamentami.

2. Za vyrezávanie sa nepovažujú 
ozdoby tokárené, vypálené, vy
tlačené alebo vykrúžené.

b) vykladaný (bulová práca, intarzie, 
drevená mozaika) z akéhokoľvek

IL

| dreva . . •.....................................
Pripomienka: Prepychovým 
predmetom nie je nábytok, opatre-

■ If r

ný jednoduchým vykladaním rov
nými linkami alebo so zahnutým 
okrajom rovnobežnými čiarami.

c) slohu čínskeho, japonského alebo 
iného orientálneho, z akéhokoľvek

N

dreva. n ľ1
Hodinové skrine a skrinky.................... í pri cene 

nad 350 Ks
u výrobcu

í za kus
Celé bábky zhotovené z celuloidu . . |

Sklené lustre.....................................  . I

pri cene 
nad 60 Ks 
za kus

n

pri cene 
nad 3000 Ks 
za kus

H

Kryty a obruby hrobov a hrobiek . . .j pri cene 
nad 20.000 
Ks za ku3

n

Náhrobky z prírodného kameňa . . . H H

Náhrobky z umelého kameňa . . . . li
pri cene 
nad 5000 Ks

t«
|

Pripomienky: f
K pol. 40 až 42:
1. Za výrobcu sa považuje, kto po-J 

stavil kryt, obrubu alebo náhro- i

za kus
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'1 
Bei. 
pol. 
«OZ. '

43 

44

45

46

47

48

49

ČÍS. 
col. 
sadz. ।

408 
409 
410
424 
425 
426 
427

480 
509 
520 
521 
522 
543 
575 
576
483 
486

486

514 
až 

522 
542 
651 
517 
518 
519 
522

Druh predmetu

bok na cintoríne alebo na inom 
mieste konečného určenia.

2. Z celkovej úplaty nesmie sa vy
lúčiť suma, pripadajúca na prá
cu murársku, dovoz, osadenie a 
na výzdoby z iných hmôt ako 
z kameňa.

Hodinové skrinky z kameňa ....

Dekoratívne predmety z porcelánu, fa- 
jansy, terakoty, majoliky, siderolitu a 
hliny......................................................  .

Hračky zo železa alebo iných kovov 
s príslušenstvom, optické hračky, elek
trické hračky.............................................

1?

Železné palice s rukoväfmi celkom ale
bo čiastočne z ebenu, slonoviny, koryt- 
načiny, perlete, jantáru, gagatu alebo 
s rukoväťmi postriebrenými, pozlátený
mi ...............................................................

Zbrane a súčiastky zbraní pozlátené, 
postriebrené............................................
Svietniky, lampy a lustre z obecných 
kovov s viac ako štyrmi ramenami .

/

Riad, stolné a kuchynské potreby, vázy 
a iné dekoratívne predmety z médi, nik
lu alebo zo sliatiny z týchto kovov s 
obecnými kovmi (z alfenidu, alpaky, 
argentanu, britanského kovu, čínskeho 
striebra, mosadze, nového striebra, pak- 
fongu a pod.), a to:

a) celé súbory (súpravy) . . . . .

b) veľké kusy súborov (súprav)

Cena 
rozhodnú pre 
prepychovú 
povahu 

predmetu

pri cene 
nad 350 Ks 
za kus

pri cene 
nad 250 Ks 
za kus

pri cene 
nad 100 Ks 
za kus 
prípadne za 
súpravu 

bez ohľadu 
na cenu

I«

It

pri cene 
nad 400 Ks 
za súbor 1 
pri cene 
nad 300 Ks 
za kus

Spôsob 
zdanenia

u výrobcu

n

n

n

n 

it

n

ti
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Bež. 
pol. 
soz.

Cls. 
col. 

sadz«

। Druh predmetu || Cena
j rozhodná pre 
í prepychovú 
i povahu 

jl predmetu

Spôsob 
zdanenia

c) malé kusy súborov (súprav) . . . pri cene 
nad 100 Ks 
za kus

u výrobcu

d) iné predmety ako uvedené pod a) 
až c)..................................... pri cene 

nad 300 Ks
I za kus

n

Pripomienky: Prepychovej 
dani nepodliehajú:
1. lyžice, lyžičky, vidličky, nože a 

naberačky;

1

2. kuchynský riad (hrnce, kotly, 
/ kastróly, panvy, pokrývky, lisy,

pekáče), mažiare, mlynčeky na 
kávu a na korenie, karafinky, 
omáčniky, šálky, misky na po
lievku a na pečienky, misky na 
obsluhu, taniere na polievku a 
pokrmy, kaňvice na mlieko, 
smotanu, kávu a pod., stojany 
na lyžičky, tácne, podnosy; vše
tky tieto predmety tiež po
striebrené, ale len hladké (bez 
ozdôb).

50 567
568

' 585
586

Všetky predmety celkom alebo čiastoč
ne z platiny, zlata alebo striebra, pod
liehajúce značkovej (puncovnej) kontrole bez ohľadu 

na cenu
II

Pripomienka: Prepychovým 
predmetom nie je všetka bižutéria 
zo zlata a striebra (napr, prstene, 
náušnice, brože, ihlice, prívesky, 
retiazky a ich súčiastky: karabín
ky, perové krúžky a pod., ďalej 
náhrdelníky, manžetové gombíky, 
náramky, medailónky, gombičky 
do náprseniek, križky s retiazkami, 
ružence, obojky a pod.) a všetky 
druhy strieborných hodiniek.

51 589 Hodiny každého druhu a hodinové stro
je do stojacích hodín......................... pri cene 

nad 600 Ks 
za kus

ti

Pripomienka: Hodiny kon
trolné a uličné nepodliehajú pre
pychovej dani.

52 633 Tovar voňavkársky a kozmetické pro- 
striedky.............................................. bez ohľadu 

na cenu
h
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Bež. 
pol. 
soz.

Čis. 
col. 

eadz.
Druh predmetu

Cena 
rozhodná pre 
prepychovú 

povahu 
predmetu

Spôsob. 
zdanenia

Pripomienka: Prepychovými 
predmetmi nie sú mydlá na hole
nie, holičské krémy, holičské ka
mienky, mydlá na mytie hlavy 
(prášky na vlasy, shampony), far
bivá, oleje (brilantíny) a vodičky 
na vlasy a fúzy, prostriedky na 
vzrast vlasov a fúzov alebo na 
zbavenie chĺpkov, detské penové 
mydlá, zasypacie prášky, zubné 
krémy, pasty a prášky na zuby, 
ústne vodičky, toiletné vody, ko
línska voda, dezinfekčné pro
striedky (ako odorit, odoform, pe- 
rolin), vonné vykurovadlá, pro
striedky na navoňanie kúpeľov, 
pastilky a prášky na navoňanie 
úst, toiletné vazelíny.

■

53 638 Zápalky voskové....................... bez ohľadu 
' na cenu

u výrobcu



Slovenský z á k o n n í k č. 250. 1007

Príloha č. 8.
(k čl. 29 vl. nár. č. 250/1942 SI. z.)

Soznam prepychových výkonov.

Bež 
pol. Druh výkonu Spôsob 

zdanenia

1 Kozmetické výkony uskutočnené za účelom pestenia krásy 
(masáže a farbenie tváre, leštenie a lakovanie nechtov, far
benie vlasov, obŕv a mihalníc) a ondulácia vlasov

Pripomienka :
Holenie, strihanie, umývanie hlavy z dôvodov hygienic
kých, ked toto nie je spojené s onduláciou vlasov, dani 
prepychovej nepodlieha.

u toho, kto vý
kon uskutočňu
je

2 । Kinematografické predstavenie
Pripomienka:
Prepychovej dani nepodliehajú predstavenia filmov, vy
hlásených Cenzúrnou komisiou pri Ministerstve vnútra 
za kultúrne-výchovné, kinematografické predstavenia 
akýchkoľvek filmov usporiadané výhradne pre dobro
činné účely, predstavenia usporiadané pre mládež (tzv. 
detské predstavenia), predstavenia usporiadané vý
hradne pre osoby vojenské a predstavenia pre školské 
účely, usporiadané na požiadanie škôl, vyučovacích 
ústavov, ústavov pre školský a osvetový film a pod., 
bez ohľadu na to, kto predstavenie uskutočňoval a kde

n

sa ono vykonalo.
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Príloha č, 9.
(k čl. 33 ods. 1 a 3 vl. nár. č. 250/1942 SI. z.)

Číslo ________ Rok--------------

Úradné vysvedčenie.

Potvrdzujem, že ___________________________ ,______________________
(meno, firma)

prevádza oprávnene obchod, živnosť) ____________________________________

V ___________________ dňa ____________  19-------

(Podpis úradníka.)

Pečiatka okresného' úradu:

*) Co «a nehodí, prečiarknite.



Slovenský zákonník č. 250, 1009

Príloha č. 10.
(K čl. 33 ods. 3 vl. nár. č. 250/1942 SI. z.)

(Meno (firma) a presná adresa nadobúdateľa.]

Číslo ________

Osvedčenie.

Potvrdzujem(e), že som (sme) odobral (i) po preukázaní sa úradným vysved

čením Okresného úradu v_________________  zo dna _______________  19____

čís._________dd pána (firmy)_______ ______________________________________

(obvyklé označenie predmetu prepychovej dodávky a množstva)

v cene________ Ks_____h.

V ------------------------------ dňa _____________ 19____

(Podpis nadobúdateľa.)



Slovenský zákonník

je vydávaný podľa zákona č. 11/1940 SI. z. v jazyku slovenskom.
Predplatné na jeden rok činí v tuzemsku 150 Ks, do zahraničia 

200 Ks s výhradou prípadného zvýšenia pri nepredvídaných okolno
stiach (pri nepomerne veľkom zvýšení výrobných výdavkov alebo 
mimoriadne veľkom rozsahu zákonníka) a treba ho zaplatil 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 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 vyšlé čiastky predávajú sa i v kníh
kupectvách.

Zakúpené čiastky sa nevymieňajú a neberú nazpät.
Vypovedal 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 
v tejto lehote reklamované, dodajú sa len po zaplatení ceny prísluš
nej čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet a Poštovej 
sporiteľne 1*  10*  2 (Predsedníctvo vlády — Slovenský zákonník a 
Úradné noviny. Bratislava.) Platenie poštovými známkami sa neprijí
ma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradí predplatiteľ (odbera
teľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviest číslo čiastky (a nie 
číslo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielal len

ADMINISTRÁCII 
SLOVENSKÉHO ZÁKONNÍKA 

BRATISLAVA.
Vládna budova.
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251.
Nariadenie 

s mocou zákona zo dňa 18, decembra 1942
o ďalšej zmene niektorých ustanovení, 

týkajúcich sa poisťovne Star.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 
44 zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

Cl. 1.

na č. 145/1934 Sb. z. a n. Odkupná su
ma, určená podľa všeobecných poistných 
podmienok, snižuje sa v tom istom po
mere, v akom je v deň zastavenia plate
nia prémii redukčná suma, určená podľa 
§11 ods. 1 vládneho nariadenia č. 56/1937 
Sb. z. a n. k redukčnej sume, určenej po
dľa všeobecných poistných podmienok."

Lehota uvedená v § 4 nariadenia 
s mocou zákona č. 351/1940 SI. z. v zne
ní nariadenia s mocou zákona č. 271/1941 
Si. z. sa predlžuje do 31. decembra 1945.

Cl. 2.
Ustanovenie § 5 nariadenia s mocou 

zákona č. 351/1940 SI. z. v znení naria
denia s mocou zákona č. 271/1941 SI. z. 
sa mení a bude znieť takto:

„Odkupy poistiek a pôžičky na ne sú 
do 31. decembra 1945 vylúčené, vyníma
júc odkupy potrebné na úhradu pôžičiek 
poskytnutých pred nadobudnutím účin
nosti tohto nariadenia a vynímajúc prí
pady, v ktorých Ministerstvo vnútra 
z dôvodov osobitného zreteľa hodných 
povolí odkúp. Odkúp možno žiadať len 
v lehote stanovenej v § 137 ods. 2 záko

Cl. 3.
Moratórium určené vládnym nariade

ním č. 101/1936 Sb. z. a n. v znení vlád
neho nariadenia č. 56/1937 Sb. z. a n. a 
nariadení s mocou zákona č. 88/1940 SI. 
z., č. 351/1940 SI. z. a č. 271/1941 SI. z. 
sa nevzťahuje na plnenie z poistných 
smlúv uzavretých poisťovňou Star po 30. 
júni 1937 a na iné nároky vzniklé proti 
tejto poisťovni po tomto dni.

Cl. 4.
Toto nariadenie nadobúda ‚účinnosť 

dňom 1. januára 1943; vykoná ho mini
ster vnútra so zúčastnenými ministrami.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Čatloš vr aj zs mán. Dr. Pružinskét. j

Sivák v. r, Stano v. r.
aj za raims tr a Dr Fritza Dr. Karvaš V. r.

Cena Ks 1.60.
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252.
Zákon 

zo dna 22. decembra 1942
o zmene zákona o využití liečivých a 
minerálnych prameňov na ciele verejného 

zdravotníctva.
Snem Slovenskej republiky sa usnie

sol na tomto zákone:
Cl. 1. *

Ustanovenie § 1 veta prvá zákona č. 
232/1940 SI. z. v znení zákona č. 284/1941 
SI. z. sa mení a znie takto:

„Na ciele verejného zdravotníctva 
alebo z iných vážnych dôvodov verejné
ho záujmu môže štát do 31. decembra 
1944:"

Cl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. 

januára 1943; 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.
Čatloš y( za ministra Dr. Fritza
Dr. Medrický v. r. Stano v. r.
aj za mín. Dr. Pružinského Dr, Karvaš v. T.

253.
Zákon

zo dňa 22. decembra 1942
o zmene niektorých ustanovení trestného 

poriadku o obžalobnom senáte.
Snem Slovenskej republiky sa usnie

sol na tomto zákone:
Cl. I.

Namiesto §§ 259, 260 a 261 trestného 
poriadku platia tieto ustanovenia:

1. Obžalobný senát vybaví námietky 
usnesením v tajnom zasadnutí, na kto
rom môžu byf prítomní len jeho členo
via.

2. Po otvorení zasadnutia prednesie 
vec referent na základe spisov.

3. Obžalobný senát doručí svoje usne
senie všetkým osobám, ktoré sú opráv
nené použif proti nemu opravné pro
striedky.

Cl. II.
Namiesto § 278 ods. 2, 3 a 4 trest

ného poriadku platia tieto ustanovenia:
Ak obvinený podá námietky v leho

te určenej v § 256, obžalobný senát po
kračuje podlá ustanovení čl. I. tohto zá
kona.

Cl. III.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. 

januára 1943; vykoná ho minister pravo
súdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Sivák v. r.
za ministra Dr. Fritza

Dr. Medrický v. r.

254.
Zákon 

zo dňa 22. decembra 1942 
o zaisťovaní a zaberaní bytov 

a o obmedzení práva sťahovacieho.
Snem Slovenskej republiky sa usnie

sol na tomto zákone:

Diel prvý.
Zaisťovanie bytov pre štátnych 

zamestnancov.
§ 1-

Ak sa uprázdni byt, ktorý obýval štát
ny zamestnanec, môže ho miestne prí- 

I slušný okresný úrad na žiadosť iného 
štátneho zamestnanca alebo na návrh 
príslušného služobného úradu najneskor
šie do 8 dní po uprázdnení zaistiť pre 
štátneho zamestnanca.

§ 2.
Podlá § 1 zaistený byt je povinný 

prenajímateľ prenajať štátnemu zamest
nancovi, ktorého mu určí okresný úrad, 
a to dňom, ktorým sa skončí nájomná 
smluva — a ak niet nájomnej smluvy —, 
dňom, ktorým sa byt uprázdni.

§ 3.
Zaistenie bytu zaniká, ak okresný 

úrad neoznámi' prenajímateľovi štátneho 
zamestnanca ako nového nájomníka pred 
uplynutím výpovednej lehoty, nasledujú
cej po zaistení, alebo ak štátny zamest-
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nanec, ktorému bol byt pridelený, ne
oznámi v tejto lehote prenajímateľovi, že 
byt prijíma.

§ 4.
Ak štátny zamestnanec vyprázdni za

istený byt prv, než skončí nájomný pomer, 
prenajímateľ nesmie bránif štátnemu za
mestnancovi, pre ktorého bol byt zaiste
ný, aby sa so svolením doterajšieho ná
jomníka do neho nasfahoval.

§ 5.
Zaistiť nemožno byt, ktorý vlastník 

alebo požívateľ potrebuje pre seba alebo 
pre svojich príslušníkov.

Diel druhý.
Oznamovacia povinnosť.

§ 6-
(*)  Minister vnútra môže splnomocniť 

okresné úrady, aby v obciach, v ktorých 
sa prejaví nedostatok bytov, vykonaly 
opatrenia podľa ustanovení §§ 7 až 20.

P) Splnomocnenie treba vyhlásiť v 
Úradných novinách. ___

§ 7.
C) V lehote určenej okresným .úradom, 

ktorá nesmie byť kratšia než 8 dní, musí 
majiteľ domu oznámiť okresnému úradu:

a) prázdne byty,
b) byty, ktoré boly vypovedané,
c) byty, ktoré sú zariadené na obý

vanie, ale nie sú v čase, kedy bola ozna
movacia povinnosť nariadená, aspoň štyri 
týždne obývané,

d) byty, ktoré sa užívajú len s času 
na čas.

p) Po uplynutí lehoty určenej podľa 
ods. 1 musia sa oznamovať byty do 8 dni 
po výpovedi, ak sa nájom končí uplynu
tím času bez výpovedi, — do 8 dní po 
skončení nájmu, alebo ak nejde o ná
jomný pomer, — do 8 dní potom, čo bola 
prejavená vôľa ich prenajať.

P) Ak v oznámených skutočnostiach I 
nastane po ohlásení nejaká zmena skôr, 
než okresný úrad byt zaberie, má maji
teľ domu oznámiť zmenu okresnému úra
du do 8 dní.

§ 8.
(’) Ak niekto v obci užíva viac bytov, 

musí učiniť oznámenie podľa § 7 o vše
tkých týchto bytoch.

i P) Ak niekto užíva okrem Bratislavy 
aj v inej obci byt, musí učiniť oznámenie 
podľa § 7 v Bratislave o všetkých svojich 
bytoch.

P) V oznámení sa má uviesť byt, kto
rý si chce strana pre seba ponechať. Ak 
strana neoznač! takýto byt, okresný úrad 
rozhodne pri zabraní bytu (§ 12) o tom, 
ktorý z bytov jej ponecháva. V prípade 
ods. 2. rozhoduje Mestský notársky úrad 
v Bratislave.

• § 9.
(') Oznámenie podľa § 7 musi učiniť 

aj nájomník bytu, ak je počet obytných 
miestností aspoň o dve väčší než počet 

I osôb v nich bývajúcich, nepočítajúc do 
toho pomocnice v domácnosti, ak nebý
vajú v obytnej miestnosti..

p) Za obytné miestnosti sa nepokla
dajú kuchyne, predizby, kúpeľne, izby pre 
pomocnice v domácnosti a ostatné prí
slušenstvá, ako aj miestnosti používané 
majiteľom bytu na prevádzku živnosti 
alebo iného povolania a miestnosti po
užívané podnájomníkmi.

§ 10.
(‘J Okresný úrad upraví obsah a spô

sob oznámenia (§§ 7 až 9).
p) Okresný úrad má právo žiadať vy

svetlenie o bytoch, na ktoré sa vzťahuje 
oznamovacia povinnosť, a previesť o nich 
vyšetrenie.

P) Okresný úrad je povinný bezplat
ne dať vysvetlenie o oznámených bytoch 
osobám, ktoré sa o byt uchádzajú.

§ 11.
Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje: 
a) na domy, ktoré používa cudzí štát 

na ciele svojej diplomatickej misie alebo 
svojho konzulárneho úradu, ako aj pre 
ubytovanie zamestnancov tejto misie ale
bo úradu;

b) na byty, ktoré neslúžia účelom 
nájomným;

c) na hotely, penzionáty a iné pod
niky, ktoré sa po živnostenský zaoberajú 
ubytovaním;

d) na novostavby, vystavané po 1. ja
nuári 1943.

Diel tretí.
Zaberanie bytov.

§ 12.
(') Okresný úrad môže, aby obstaral 

byty štátnym zamestnancom a sociálne
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slabým súkromným zamestnancom, ktorí 
sú nútení bývať v obci a nemôžu v nej 
nájsť primeraný byt, zabrať niektorý z 
bytov, na ktoré sa vzťahuje oznamova
cia povinnosť podľa druhého dielu, bez 
ohľadu na to, či sa oznamovacej povin
nosti a yhovelo alebo nie a bez ohľadu 
na to, či sa na byt vzťahujú ustanovenia 
zákona o ochrane nájomníkov alebo nie.

(3) Nemožno zabrať byt, ktorý vlast
ník alebo požívateľ potrebuje pre seba, 
pre svojich príslušníkov alebo pre svojich 
zamestnancov.

(3) Pri rozhodnutí o zabraní bytu má 
okresný úrad prihliadnuť k povolaniu, 
zdiavotnŕmu stavu a rodinným pomerom 
uchádzača.

ľ) V prípade § 9 môže okresný úrad 
zabrať b^t len so zachovaním všetkých 
doterajších práv prenajímateľových a za 
podmienky, že sa doterajšiemu nájomní
kovi pofkytne čo do povahy a výšky ná
jomného primeraný náhradný byt o obyt
ných miestnostiach, prevyšujúcich aspoň 
o jedni, počet osôb v obytných miestno
stiach doterajšieho bytu bývajúcich a že 
sa do crajšiemu nájomníkovi uhradia vše
tky trovy e nároky, vzniklé zo zahrania 
bytu, ako a; presťahovania sa do nového 
bytu.

§ 13.
C) Zabraním bytu stráca prenajímateľ 

právo voľne nakladať bytom a je povin
ný ho prenajať nájomníkovi, ktorého určí 
okresný úrad.

(“) Nájomné smluvy o zabraných by
toch a miest lostiach pokladajú sa za zru
šené, len čg prejde lehota na vyprázd
nenie (§ 14 ods. 2).

(3) Zabranie zostáva v účinnosti aj v 
prípadu, ak sa zmení prenajímateľ.

§ 14.
(•) O rozhodnutí okresného úradu, 

ktorým sa byt zaberá, treba vyrozumieť 
všetkých zúčastnených.

(ä) Deň prevzatia treba v rozhodnutí 
určiť a to tak, aby majiteľ bytu mal na 
vyprázdnenie aspoň takú lehotu, akú 
určuje sťahovací poriadok.-

§ 15.
C) Nový nájomník zahraného bytu má 

platil prenajímateľovi nájomné odo dňa, 
určeného podľa § 14 ods. 2, až do skon- 
čeni i n ijomného pomeru, a to vo výške 

prípustného nájomného i s vedľajšími po
platkami.

(3) Ak nájomné zahraného bytu nie 
je určené podľa ods. 1, alebo ak strany 
o jeho vvške sa nedohodnú, určí ná
jomné príslušný okresný úrad.

(’) Pokračovaním o určení nájomné
ho (ods. 2) neodkladá sa prevzatie bytu.

§ 16.
C) Zahraný byt možno vypovedať len 

so súhlasom okresného súdu. Výpoved 
možno dať len z dôvodov, pre ktoré mož
no vypovedať byt podľa zákona o ochra
ne nájomníkov (zák. č. 44/1942 SI. z.j.

(2) Byty, ktoré používa cudzí štát na 
ciele svojej diplomatickej misie alebo 
konzulárneho úradu, ako aj byty, ktoré 
slúžia na ubytovanie zamestnancov tejto 
misie alebo úradu, možno vypovedať len 
so súhlasom okresného súdu a len z dô
vodov, pre ktoré možno vypovedať byt 
podľa zákona o ochrane nájomníkov.

§ 17.
O nárokoch, ktoré vzniknú z výkonu 

tohto zákona, rozhodujú — nakoľko to 
zákon neurčuje inak — riadne súdy.

§ 18.
Ak bolo splnomocnenie podľa § 6 od

volané, strácajú platnosť ustanovenia o 
oznamovacej povinnosti a o zaberaní by
tov.

Diel štvrtý.
Obmedzenie práva sťahovacieho.

§ 19.
Kto sa chce presťahovať do obvodu 

inej obce, musí to oznámiť príslušnému 
okresnému úradu. Okresný úrad môže 
oznamovateľovi zakázať presťahovať sa, 
ak oznamovateľ nemá v obci riadny a 
trvalejší zdroj výživy a mohol by pripad
núť na ťarchu verejnosti, alebo ak obec 
má proti nemu námietky s hľadiska ve
rejnej bezpečnosti alebo mravnosti. Ne
možno zakázať presťahovať sa do domov
skej obce.

§ 20.
Ak okresný úrad podľa § 19 do 30 dní 

odo dňa oznámenia nerozhodne, presťaho
vanie sa pokladá za nezakázané.
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Diel piaty.
Spoločné a záverečné ustanovenia.

§ 21.
Príslušníkmi podlá tohto zákona sú: 

manželia, ich príbuzní v línii priamej a ich 
súrodenci.

§ 22.
Štátnym zamestnancom podľa tohto 

zákona sú naroveň postavení aj zamest
nanci verejní, ako aj zamestnanci štát
nych, verejných alebo štátom spravova
ných ústavov, fondov, podnikov a zaria
dení.

§ 23.
Pôsobnosť okresného úradu podľa 

tohto zákona vykonáva v Bratislave 
Mestský notársky úrad.

§ 24.
(') Porušenie predpisov tohto zákona 

alebo nesplnenie povinností na základe 
neho uložených tresce, ak nejde o čin 
prísnejšie trestný, okresný (štátny poli
cajný) úrad ako priestupok peňažným 
trestom do Ks 20.000.— alebo zatvore
ním do 30 dni. Za nevymožiteľný peňaž
ný trest sa uloží náhradný trest zatvore
nia v medziach sadzby trestu na slobode.

p) Tresty podľa ods. 1 možno znovu 
uložit, ak sa v určenej lehote neodstráni 
stav, ktorý sa protiví ustanoveniam tohto 
zákona, alebo sa nevykoná povinnosť na 
základe neho uložená.

§ 25.
(‘) Rozhodnutia okresného úradu po

dľa tohto zákona — sem počítajúc aj roz
hodnutie o vyprázdnení bytu — možno 
vykonať administratívnou alebo súdnou 
exekúciou.

p) Okresný úrad môže v odôvodne
ných prípadoch vylúčiť odkladný účinok 
opravných prostriedkov.

, § 26.
Ustanovenia dielu štvrtého zákona č. 

178/1940 SI. z. o bytovej starostlivosti ne
platia počas účinnosti tohto zákona.

§ 27.
Tento zákon piati počas brannej po

hotovosti štátu a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sivá’’ v r
Čatloš v. r, aj za mín. Dr. Fritza.

Dr. Medrický v. r. Stano v r
aj za min. Dr. Pružinského. Dr. Karvaš V. r.

255.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 18, decembra 1942

o prechodnej úprave niektorých zmenko
právnych lehôt.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 
44 zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ I-
(') Lehoty na uplatnenie a splnenie 

zmenečných nárokov ‚sa predlžujú do 31. 
decembra 1943 pri tých zmenkách, v kto
rých niektorá zo zmenečne zaviazaných 
osôb alebo zmenečný veriteľ koná činnú 
vojenskú službu za brannej pohotovosti 
štátu (v ďalšom texte „vojenská osoba 
v činnej službe").

p) Vojenským osobám v činnej službe 
sa kladú naroveň:

a) osoby, vykonávajúce služby podľa 
§ 28 ods. 1, pism. 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,

1

t d) osoby, pridelené k službe armády, 
nakoľko nie sú už zahrnuté pod pism. 
a) až c).

§ 2.
| Doba predĺženia podľa § 1 nezapoči- 
I tava sa do doby premlčacej, ani do le- 
I ho ty, v ktorej treba nárok zo zmenky 

uplatňovať alebo učiniť opatrenie na za
chovanie práv zo zmenky.

§3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom 1. januára 1943; vykoná ho mini- 
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stor pravosúdia so zúčastnenými mini
strami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r Dr. Medrický v r.
Čatloš V. r. aj za mia. Dr. Pružinského.
Sivák v. r. Stano v. r.
aj za min. Dr. Frŕiza. Dr. Karvaš v. r.

256.
Zákon 

zo dňa 22. decembra 1942, 
ktorým sa mení zákon o mimoriadnej 
dani, postihujúcej dividendy a úroky 
z niektorých cenných papierov pevne 

zúročiteľných.
Snem Slovenskej republiky sa usnie

sol na tomto zákone:

Čl. I.
Ustanovenia § 1 zákona č. 16/1936 Sb. 

z. a n. budú zniet takto:
(‘J Dividendy, superdividendy alebo 

iné akokoľvek pomenované podiely na 
zisku (v ďalšom texte „požitky") účasti- 
nárov, fažiarov, spoločníkov, podielnikov 
tuzemských účastinných spoločnosti, ko- 
manditných spoločností na účastiny, ta- 
žiarstiev, družstiev, spoločností s ručením 
obmedzeným a podnikov podľa § 68 ods. 
1, III. zákona o priamych daniach vyplá
cané po dni nadobudnutia účinnosti tohto 
zákona, ak dosahujú aspoň 5% nominál
nej hodnoty, sú podrobené mimoriadnej 
dani vo výške 10%. Táto daň sa vyberá 
srážkou z každej splátky uvedených po
žitkov, ktoré spoločnosť sama alebo svo
jimi pokladnicami vypláca, alebo v pro
spech veriteľov pripisuje, a odvádza sa 
štátnej pokladnici.

(-’) Podielom na zisku podľa ods. 1 s^ 
všetkv plnenia v prospech spoločníkov — 
mai'teľov (účastinárov, ťažiarov, spoloč
níkov, podielnikov), ktoré sa zakladajú 
na spoločenskom pomere.

(') Daň podľa ods. 1 zvyšuje sa u 
požitkov vyplatených zo zisku obchod
ných rokov 1941 až 1944 (1940/1941 až 
1943 1944), ak presahujú 8% nominálne) 
hodnoty, o 100%, ak presahujú 10% no
minálnej hodnoty, o 300%, ak presahujú 
12'.- nominálnej hodnoty, o 400%.

Čl. II.
Z.-kon č. 181/1941 SI. z. sa zrušuje.

Cl. III.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. ja

nuára 1943; vykoná ho minister financií.
Dr. Tiso v. r.

Dr. Sokol v. r. 
Dr. Tuka v. r. 

Dr. Medrický v. r.
aj za ministra Dr. Pružinského

257.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 18, decembra 1942, 

ktorým sa doplňuje nariadenie s mocou 
zákone o likvidácii administratívnych zá
väzkov bývalej Česko-Slovenskej repu
bliky a bývalej Slovenskej krajiny ako 

samosprávneho sväzku.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

Článok I.
Ustanovenie § 1 nariadenia s mocou 

zákona č. 197/1941 SI. z. sa doplňuje tre
tím odsekom tohto znenia:

„(°) Výnimky z ustanovenia ods. 2 po
voľuje minister financií."

Článok II.
Toto nariadenie nadobúda účinnosi 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r. 
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Čatloš v. r.
Dr. Medrický v. r.

Sivák v r.
aj za min. Dr. Fritza.
Stano v. r.

aj za mm. Dr. Pružinského. Dr. Karvaš v,- r.

258. 
Zákon 

zo dňa 22. decembra 1942, 
ktorým sa mení zákon o príročí pre po
hľadávky a nároky voči štátu, vzniklé 
prechodom židovského majetku na štát.

Snem Slovenskej republiky sa usnie
sol na tomto zákone:

Čl. I.
Ustanovenie § 1 zákona

SI. z. sa mení a znie takto:
č. 206/1942
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„Na pohľadávky a nároky na plnenie 
z vecných práv, nakoľko sa uplatňujú na 
majetok, ktorý sa stal vlastníctvom štá
tu podľa nariadenia č. 198/1941 SI. z. ale
bo zákona č. 108/1942 SI. z., pripadne na 
majetok, ktorý podľa § 3 ústavného zá
kona č. 68/1942 SI. z. prepadol alebo pre
padne v prospech štátu, určuje sa prí- 
ročie do 30. júna 1943".

Cl. II.
Tento zákon nadobúda účinnost, 1. 

januára 1943; vykoná ho minister finan
cií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r. 
Dr. Tuka v. r.

Dr. Medrický v. r. Sivák v. r.
aj za min. Dr. Pružinského, aj za min. Dr. Fritza.

259.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 18, decembra 1942

o vzdelaní a výcviku pôrodných 
pomocníc.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
Doba výcviku na štátnom ústave pre 

vzdelanie a výcvik pôrodných pomocníc 
v Bratislave v roku 1943 nesmie byt krat
šia ako 5 mesiacov.

§ 2.
(‘J Ustanovenie § 9 ods 2 zákona č. 

200/1928 Sb. z. a n. nevzťahuje sa na vý
cvik pôrodných pomocníc, ktorý sa bu
de konať v roku 1943 na štátnom ústave 
pre vzdelanie a výcvik pôrodných po
mocníc v Bratislave a na výcviky pôrod
ných pomocníc, ktoré sa podľa § 8 ods. 
2 zákona č. 200/1928 Sb. z. a n. v tomto 
roku usporiadajú inde.

§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnost 

dúom 1. januára 1943; vykoná ho mini
ster vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v: r.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Čatloš v. r. aj 2a min. Dr. Pružinského.
Sivák v. r. .Stano v. r.
aj za min. Dr. Fritza. Dr. Karvaš V. r.

260.
Zákon

zo dna 22. decembra 1942,
ktorým sa mení a doplňuje zákon o prí- 
roči pre pohladávky proti bývalému čes
koslovenskému štátu, o prerušení sporov 
o tieto pohladávky a o zastupovaní eráru.

Snem Slovenskej republiky sa usnie
sol na tomto zákone:

Cl. I.
Paragraf 1 zákona č. 34/1940 SI. z. sa 

mení a znie takto:
„Na pohľadávky proti českosloven

skému alebo česko-slovenskému štátu 
(eráru alebo jeho jednotlivým organizač
ným odvetviam, podnikom, ústavom, fon
dom, základinám atď.) a bývalej Sloven
skej krajine ako samosprávnemu sväzku, 
ktoré vznikly zo smlúv, uzavretých pred 
14. marcom 1939, alebo zo skutočností, na- 
stalých pred 14. marcom 1939, určuje sa 
priročie do 31. decembra 1943."

Cl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. 

januára 1943; vykoná ho minister finan
cií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r. 
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Čatloš v. r. Dr. Medrický v. r.
Sivák V. r. za min. Dr. Pružinského,
aj za min. Dr. Fritza. Stano V. r.

Dr, Karvaš v. r.
-------- \
261.
Zákon

zo dňa 22. decembra 1942,
ktorým sa mení zákon o stabilizačných 
bilanciách a zákon o zmene a doplnení 
niektorých právnych predpisov o poplat

koch.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone :

§ I-
Lehota, určená v § 6 ods. 1 zákona č. 

78/1927 Sb. z. a n. v znení zákona č. 34 
1936 Sb. z. a n. a č. 131/1941 SI. z., pre
dlžuje sa pre podniky, u ktorých je zvý
šenie základného kapitálu na ťarchu sta- 
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biíizačného rezervného fondu hospodár
sky odôvodnené, do 31. marca 1943.

§ 2.
Do 31. marca 1943 sa predlžuje aj le

hota, určená v § 34 ods. 2 zákona č. 
141942 SI. z.

§ 3.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. 

januára 1943; vykoná ho minister finan
cií so zúčastnenými ministrami.

Mach v. r. 
Čatloš v. r. 
Stano v. r.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Sivák v. r.
aj za min. Dr. Fritza.
Dr. Medrický v. r.

aj za min. Dr. Pružinského
Dr. Karvaš v. r.

262.
Vyhláška ministra financiízo dňa 9. decembra 1942

o dočasnom zrušení cla na síran amonný.
(') Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 258/1941 

SI. z. po dohode s Ministerstvom hospo
dárstva zrušujem clo na síran amonný 
— sadz. pol. 599/g2 — do množstva 3000 
(tritisíc) ton a na čas do 30. júna 1943 
s podmienkou, že ho bude použité výluč
ne pre poľnohospodárske účele ako ume
lého hnojiva.

(-) Kontrolou v ods. 1 uvedeného 
množstva tovaru tamtiež uvedeného po
verujem colný úrad v Bratislave.

D) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r

263.
Vyhláška predsedu vlády zo dňa 30. decembra 1942

o oprave tlačových chýb, vzniklých pri 
vyhlasovaní právnych predpisov v Sloven

skom zákonníku.
Podľa § 5 zákona č. 11/1940 SI. z. sa 

opravujú tieto tlačové chyby: 

i 1. V Ústave Nemeckej evanjelickej cir- 
I kvi (vyhláška č. 174/1942 SI. z.) v § 4 
I ods. 7 štvrtý riadok namiesto „.. . duchov- 
। nej správe . . ." má byť správne . . vo

jenskej duchovnej správe ..." a v § 37 
ods. 1 č. 3 druhý riadok za slovo 
„... účty . . .“ majú sa vsunúť tieto slová: 
,,.. . seniorátu, skúma a schvaľuje rozpoč
ty a účty . .

2. Vo vládnom nariadení č. 187/1942 SI. 
z. v § 1 ods. 2 šiesty riadok namiesto slova 

.. bilančné ..." má byť správne „... pred- 
bilančne . ..", v § 1 ods. 4 piaty riadok za 
slovom . . rozpočtov . . .” má byť čiarka, 
v § 1 ods. 7 jedenásty riadok namiesto 
,,. . . č. 166/1939 SI. z. . . .” má byť správne 
..... č. 160/1939 SI. z....", v § 2 ods. 6 
prvý riadok namiesto „. . . povolí.. .“ má 
byť správne „. . . povoliť . . .", v § 2 ods. 6 
riadok šiesty namiesto „. .. zamestnan
com ...” má byf správne ,,... zamestnan
cov .. .", v § 3 ods. 1 desiaty riadok za 
slovo ,,. .. rezervy, ..majú sa vsunúť tie
to slová: ,,. .. zriadenej podľa § 1 zákona 

[ na tento účel, a len z investičnej rezer
vy . . .“, v § 7 ods. 4 riadok piaty má sa 
vynechať slovo „. . . mimoriadny ..." a v 
§ 7 ods. 6 tretí riadok namiesto „... miest
nej . .." má byť správne ,,.. . miestne ...“.

3. V § 1 ods. 4 zákona č. 211/1942 SI. 
z. namiesto ,,.. . podľa nariadenia s mocou 
zákona . . .” má byť správne ,,... podľa 
zákona ...“.

4. V slovensko-madarskej smluve o 
úprave vydávania a právnej pomoci v trest
ných veciach (vyhláška č. 221/1942 SI. z.) 
v článku 37 ods. 1 štvrtý riadok sloven
ského textu namiesto „... ak . ..” má byť 
správne „. .. ako ...“.

5. V zákone č. 237/1942 SI. z. v čl. VIL 
riadok druhý namiesto ,,. .. čL VI.. ..“ má 
byť správne „. . . čl. V. . . .".

Dr. Tuka v. r.

Tlač Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany č. 12.
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