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111.

razu s prídavným menom obyvykr!ejšie,

Advokácia, dočasná úprava niektorých právnych
pomerov — 195, .

Advokátska komora v Bratislave — rozšírenie
obvodu na celé územie štátu — 195,

Árenda nútená, prechodné opatrenie pôdy roľ
níkom-utečencom — 139.

Árenda rentová — určenie osôb, ktorým možno
prideliť poľnohospodárske (nehnuteľnosti —
45,

Bankovky — vydanie nových 500 korunových —
192,

Banská Bystrica:
— Banská Bystrica-Harmanec, úč. spol. — zru

šenie koncesie miestnej železnice — 17,
— Finančné zabezpečenie rozšírenia vodovodu

— 1717,

— Finančné zabezpečenie vybudovania hlavnej
kanalizačnej stoky — 116,

Belgia:
— Povinné vyrovnávanie záväzkov za tovar —

75.

— Úprava platobného styku — 92.

Bojové číny — zmena a doplnenie zákona o opa
treniach po nepriateľských bojových činoch
a o náhrade škôd týmito činmi spôsobených
— 100.

Branná moc, úprava niektorých služobných a pla
tových pomerov osôb konajúcich. službu v
brannej moci — 145,

Branná pohotovosť štátu:
— Náhrada niektorých výdavkov zamestnancov

štátu — 30, 41,
— Obmedzenie predaja a držania zbraní, stre

liva a výbušných látok — 33, 114,
— Personálne opatrenia — 174, .
— Pracovná povinnosť — 71.
— Prísnejšie trestanie trestných činov podľa:

zákona o traskavinách a zákona o prísnej
šom trestaní neoprávnenej držby zbrane —
228.

— Skrátenie učebnej a pomocníckej doby v živ
nostiach viazaných preukazom spôsobilosti
— 147.

— Splnomocnenie hlavného veliteľa slovenskej
armády k osobitným opatreniam podľa záko
na o obrane štátu — 36, 94.

— Splnomocnenie ministra národnej obrany k
prekladaniu dôstojníkov a rotmajstrov z po
volania do výslužby (zálohy) s odbytným —
42,

kde je použitie vý

— Splnomocnenie meniť ústavné zákony a roz
šírenie nariaďovacej právomoci — 200,

. — Splnomocnenie zmeniť sídlo
správneho súdu — 47, 57,

— Úprava služobných a platových
osôb konajúcich
145,

— Úprava niektorých daňových pomerov — 104,
— Úprava premlčiaceho práva u daní, dávok,

poplatkov a ciel — 164,
— Úprava niektorých služobných a pracovných

pomerov — 193,
— Úprava prevádzky niektorých živností a iných

zárobkových podnikaní — 70,
— Úprava uplatňovania a vymáhania pohľadá

— Ústavný zákon o osobitných ustanoveniach
v pokračovaní na súdoch a úradoch — 35.

— Uzavieranie —niektorých —medzinárodných
smlúv — 49.

Najvyššieho

pomerov
službu v brannej moci -—

— Zrušenie výhody mimoriadnych odpisov po
dľa zákona o priamych daniach — 223,

Bratislava:
— Prenesenie časti agendy osobitného senátu

Krajského súdu v Prešove na osobitný se
nát Krajského súdu v Bratislave — 181.

— Prenesenie časti trestnej agendy Krajského
súdu a Štátneho zastupiteľstva na Krajský
súd a Štátne zastupiteľstvo v Nitre — 97,
112,

— Prenesenie pozemnoknižnej agendy Okresné
ho súdu v Bratislave na Okresný súd v Pe
zinku — 44.

— Zrušenie kontroly vozidiel na hraniciach me
sta Bratislavy — 74.

Budínský potok — finančné zabezpečenie koryto
vej úpravy — 135.

Bulharsko —úprava tovarového platobného sty
ku ——6.

Byty:
— Dočasná správa opustených domov a bytov

— 156.

— Odklad exekúcie vyprázdnením bytu —172.
— Zabezpečenie Židmi opustených bytov a by

tového zariadenia — 178.
—Zaisťovaniea zaberaniebytovaobmedzenie

práva sťahovacieho — zmena — 24,

Cenné papiere:
— Dodavateľské pokladničné poukázky — 121.
— Mimoriadna daň postihujúca úroky z cenných

papierov — 137,



III,

razu s prídavným menom obyykrľejšie.

Advokácia, dočasná úprava niektorých právnych
pomerov — 195,

Advokátska komora v Bratislave — rozšírenie
obvodu na celé územie štátu — 195,

Árenda nútená, prechodné opatrenie pôdy roľ
níkom-utečencom — 139.

Árenda rentová — určenie osôb, ktorým možno
prideliť poľnohospodárske (nehnuteľnosti —
45.

Bankovky — vydanie nových 500 korunových —
192,

Banská Bystrica:
— Banská Bystrica-Harmanec, úč. spol. — zru

šenie koncesie miestnej železnice — 17.
— Finančné zabezpečenie rozšírenia vodovodu

— 71.

— Finančné zabezpečenie vybudovania hlavnej
kanalizačnej stoky — 116,

Belgia:
— Povinné vyrovnávanie záväzkov za tovar —

75.

— Úprava platobného styku — 92,

Bojové číny — zmena a doplnenie zákona o opa
treniach po nepriateľských bojových činoch
a o náhrade škôd týmito činmi spôsobených
— 100.

Branná moc, úprava niektorých služobných a pla
tových pomerov osôb konajúcich. službu v
brannej moci — 145,

Branná pohotovosť štátu:
— Náhrada niektorých výdavkov zamestnancov

štátu — 30, 41.
— Obmedzenie predaja a držania zbraní, stre

liva a výbušných látok — 53, 114.
— Personálne opatrenia — 174,
— Pracovná povinnosť — 71.
— Prísnejšie trestanie

zákona o traskavinách a zákona o prísnej
šom trestaní neoprávnenej držby zbrane —
228,

— Skrátenie učebnej a pomocníckej doby v živ
nostiach viazaných preukazom spôsobilosti
— 147.

— Splnomocnenie hlavného veliteľa slovenskej
armády k osobitným opatreniam podľa záko
na o obrane štátu — 36, 94,

— Splnomocnenie ministra národnej obrany k
prekladaniu dôstojníkov a rotmajstrov z po
volania do výslužby (zálohy) s odbytným —
42,

a

kde je použitie vý

— Splnomocnenie meniť ústavné zákony a roz
šírenie nariaďovacej právomoci — 200,

.-— Splnomocnenie zmeniť sídlo Najvyššieho
správneho súdu — 47, 57,

— Úprava služobných a platových pomerov

5" konajúcich službu v brannej moci —

— Úprava niektorých daňových pomerov — 104,
— Úprava premlčiaceho práva u daní, dávok,

poplatkov a ciel — 164,
— Úprava niektorých služobných a pracovných

pomerov — 193,
— Úprava prevádzky niektorých živností a iných

zárobkových podnikaní — 70.
— Úprava uplatňovania a vymáhania pohľadá

vok — 202.
— Ústavný zákon o osobitných ustanoveniach

v pokračovaní na súdoch a úradoch — 35.
— Uzavieranie —niektorých medzinárodných

smlúv — 49.

— Zrušenie výhody mimoriadnych odpisov po
dľa zákona o priamych daniach — 223,

Bratislava:
— Prenesenie časti agendy osobitného senátu

Krajského súdu v Prešove na osobitný se
nát Krajského súdu v Bratislave — 181.

— Prenesenie časti trestnej agendy Krajského
súdu a Štátneho zastupiteľstva na Krajský
súd a Štátne zastupiteľstvo v Nitre — 97,
112,

— Prenesenie pozemnoknižnej agendy Okresné
ho súdu v Bratislave na Okresný súd v Pe
zinku — 44,

— Zrušenie kontroly vozidiel na hraniciach me
sta Bratislavy — 74.

Budinský potok — finančné zabezpečenie koryto
vej úpravy — 133.

Bulharsko — úprava tovarového platobného sty
ku —6.

Byty:
— Dočasná správa opustených domov a bytov

— 156. |

— Odklad exekúcie vyprázdnením bytu — 172.
— Zabezpečenie Židmi opustených bytov a by

tového zariadenia — 178.
—.Zaisťovaniea zaberaniebytova obmedzenie

práva sťahovacieho — zmena — 24.

Cenné papiere:
— Dodavateľské pokladničné poukázky — 121.
— Mimoriadna daň postihujúca úroky z cenných

papierov — 137,



IV, "

— Odkup kupónov Všeobecného a Zvláštneho
fondu — 34,

— Použitie pokladničných poukážok vydaných
podľa zákona č. 178/1943 SI. z. — 1.

— Tovarový záložný list — 85, 136.

Cenzúrna komísia ústredná — 50 (S 24 ods. 1),
140.

Ceny — predaj tovaru za jednotné ceny — 221.

Círocha — finančné zabezpečenie udržovania od
vodňovacích odpadov v obciach Kolčovské
Dlhé, Poša a Nižný Hrabovec — 125,

Civilná protíletecká ochrana — zmena a doplne
nie zákona — 61, 100.

Clo:
— Clo na liadok obecný — dočasné zrušenie —

189,

— Clo na liadok vápenato-amonný — dočasné
zrušenie — 127,

— Clo na nábytkové vzpruhy — dočasné sní
ženie — 28, 171.

— Clo na nekonečné tkaniny zo železného dró
tu — dočasné sníženie — 38.

— Clo na novinový papier tlačiarsky v kotú
čoch — dočasné zrušenie — 209,

— Clo na síran amonný — dočasné zrušenie —
128.

— Clo na textílne hnacie remene — dočasné
sníženie — 31,

— Predlženie a rozšírenie platnosti niektorých
ustanovení zákona o všeobecných colných
sadzbách — 18.

— Úprava premlčacieho práva u cla počas
brannej pohotovosti štátu — 164.

Colný sadzobník — predíženie platnosti niekto
rých poznámok — 236.

Cukor — vojnová prirážka k dani z cukru — 225.

Čakateľská doba pre čakateľov na zriadenecké
miesta policajných strážnych sborov — 146.

Čas:

— Zavedenie počítania podľa letného času —
27.

— Zrušenie počítania podľa letného času — 144,

Čestný oddiel prezidenta Republiky — mimoriad
ny prídavok — 183.

Dane:

— Mimoriadna daň, postihujúca dividendy a úro
ky z niektorých cenných papierov — 157,

— Paušalizovanie dane z obratu pri tuzemskej
mletej koreninovej paprike —- 222.

—Paušalizovanie dane z obratu u malých poľ
nohospodárov na rok 1943 — 33,

— Potravná daň na čiare — zrušenie — 67,
— Samosprávna dávka k dani z liehu, vše

obecnej dani nápojovej, dani z piva a
k dávke zo šumivého vína — 11,

— Vojnová daň, daň z vojnových ziskov a voj
nové prirážky k dani pozemkovej a domovej
dani triednej — 105,

— Vojnová prirážka z daní z cukru — 225,
— Vojnová prirážka k dani z liehu, všeobecnej

dani nápojovej, dávke zo šumivého vína a
dani z píva — 203, 204,

— Vojnová prirážka k dani zo zapaľovadiel —
226, 227.

— Úprava daňových pomerov vyplývajúcich z
brannej pohotovosti štátu — 104.

— Úprava premlčacieho práva u daní počas
brannej pohotovosti štátu — 164,

— Zrušenie výhody mimoriadnych odpisov po
dľa zákona o priamych daniach za brannej
pohotovosti štátu — 223,

Dánsko — predbežná úprava vzájomného obchod
ného styku — 80.

Daňové úľavy prí usporiadaní pomerov súkrom
ného poistenia — 187, x

Dávky:
— Dávka zo šumivého vína — vojnová priráž

ka — 203, 204.

— Sadzobník dávok vo veciach správnych —
zmena — 165.

— Samosprávna dávka zo šumivého vína — pri
rážka — 11,

— Úprava premlčacieho práva u dávok počas
brannej pohotovosti štátu — 164,

Deti:

— Prídavky a drahotná výpomoc na deti ro
botníkov — 141,

— Starostlivosť o odsunuté deti — 83,

Devízové obchody:
— Podpora ich umožnenia — 210,
— Prevádzanie devízových obchodov — 111.

Devízové predpisy — zmena — 152.

Dlhodobý štátny dlh — odklad umorovania — 9%,84,

Dlhopísy Všeobecného fondu peňažných ústavov
— preddavkový odkup kupónov — 34,

Dlhopisy Zvláštneho fondu pre zmiernenie strát
povstalých z povojnových pomerov — pred
davkový odkup kupónov — 34,

Dobrotka — finančné zabezpečenie uskutočnenia
úpravy vtokového úseku — 119,

Dodavateľské pokladničné poukážky — 121,

Dodávkový príplatok na obilie — 103.

Domácki robotníci — sociálne poistenie — 131,

Domová daň triedna — vojnová prirážka — 105.

Domový pokoj — ochrana — 50, 51, 133,

Domy — dočasná správa opustených domov —
156.

Dovolenka — platená dovolenka robotníkov —

Dôverníci v priemyselných, obchodných a reme
selných podnikoch — 154,

Drahotné prídavky:
— Predlženie platnosti

prídavkoch — 219,

— Prídavky na deti robotníkov a drahotná vý
pomoc na deti robotníkov — 141,

zákonov o drahotných



Duchovní:
— Duchovní vysvätení fordinovaní) nástupné

termíny do prezenčnej služby — 60,
— Personálne opatrenia za brannej pohotovo

sti štátu — 174,

Dunajplavba slovenská — uhradenie prevádzko
vých schodkov — 151.

Evakuácia:
— Náhrada náklädov spojených s núteným a

dobrovoľným odsunutím (evakuáciou) — 23,
30, 41, 63, 241.

— Prísnejšie trestanie trestných činov spácha
ných v súvislosti s evakuáciou — 10,

— Starostlivosť o odsunuté deti — 83.

Exekúcia:
— Odklad exekúcie vyprázdnením bytu — 172.

Finančná stráž — úprava organizácie, služobných
a niektorých platových pomerov — 109,

Finančné úľavy pri úprave niektorých pomerov
peňažných ústavov a súkromných poisťovní
— 242,

Finančné úrady — úprava obvodov a sídel — 3.

Finančný zákon na rok 1944 — 1, 2.

Fondy:
— Fond pre umožnenie devízových obchodov u

Slovenskej národnej banky — 72, 210,
— Povinný súpis a nútená úschova dlhopisov

Zvláštneho Fondu a Všeobecného fondu pe
ňažných ústavov — zmena a doplnenie — 34,

— Záručný fond — 102,

Garážovanie motorových vozídiel na pohon vyso
kotlakými plynmi — 191,

Garda — viď „Hlinkova garda“.

Grémia — mimoriadne zásahy do vedenia — 220,
Harmanec — zrušenie koncesie miestnej železnice

Banská Bystrica—Harmanec — 17,

Hlavný veliteľ:
— Splnomocnenie k osobitným opatreniam po

dľa zákona o obrane štátu — 36, 94, 113.

— výon funkcie ministrom národnej obrany —216.

Hlinkova garda — podriadenie príslušníkov HG,
HM a SPS vojenskej súdnej právomoci —
232,

Hlínkova mládež — podriadenie vojenskej súdnej
"právomoci — 232.

Hnacie. textílne remene — dočasné sníženie cla —
„31,,

Holandsko:
—-Úprava platobného styku — 93.
-—Povinné vyrovnávanie záväzkov za tovar —

75.

Hornád — finančné zabezpečenie korytovej úpra
vy — 122, o

Hornásihoť—finančnézabezpečeniestokovejka
nalizácie — 117,

V.

Hospodárske prebudovanie štátu alebo dočasného
hospodárskeho zaistenia nezamestnaných
osôb — 243,

Hovädzí dobytok — kontrola — 82,
a

Hydrologická a meteorologická služba — prenese
nie pôsobnosti — 182.

Chorvátsko:
— Dohoda o upravení vzájomných občiansko

právnych stykov — 198, 199, 252,
—Prístup Chorvátskeho štátu k Ženevským

dohodám — 12.

Chyby tlačové, oprava — 254,

Járok — finančné zabezpečenie korytovej úpra
vy — 124,

Jednorázová výpomoc:
— dôchodcom, požívajúcim dôchodky podľa

právnych predpisov o úrazovom poistení
priemyselných a obchodných zamestnancov
— 235.

— dôchodcom Penzijného ústavu súkromných
zamestnancov — 162, 231.

— dôchodcom Robotníckej sociálnej poisťovni231.

— vianočná —219,

Kartelový poplatok — predíženie platnosti — 86.

Kobyly — finančné zabezpečenie vybudovania vo
dovodu na zásobovanie vodou obce Kobyly
—115,

Komisia ústredná cenzurná — 50 ($ 24 ods. 3),
140,

Komory:
— Advokátska komora v Bratislave, rozšírenie

obvodu na celé územie štátu — 195,— Tlačová komora — 65.

Kontrola hovädzieho dobytka — zákon — 82.

Kremníca — finančné zabezpečenie uskutočnenia
korytovej úpravy Kremnického potoka — 159,

Krompachy:
— Finančné zabezpečenie uskutočnenia a udržovania korytovej úpravy na potoku Žefri

ca — 118,

— Úprava niektorých právnych pomerov pod
niku Krompašské závody na meď, úč. spol. v
Bratislave — 19,

Krupína — finančné zabezpečenie vybudovania
stokovej kanalizácie — 73.

Lehoty:
— súkromnoprávne, vplyv leteckého poplachu

na počítanie — 130.
— zmenkoprávne, predlženie — 234,
— zmenkoprávne, prechodná úprava — 1175,

233.

Letecká vojna — prísnejšie trestanie trestných či
nov spáchaných za využitia následkov spôso
ných leteckou vojnou — 10.

Letecký poplach — vplyv na počítanie niektorých
súkromnoprávnych lehôt — 130.

Letectvo — prenesenie pôsobnosti — 182.



VI.

Letný čas:
— Zavedenie počítania podľa letného času —

27,

— Zrušenie počítania podľa letného času — 114,

Leváre Malé a Veľké — vybudovanie ochrannej
hrádze na rieke Morave — 120,

Liadok:
— obecný — dočasné zrušenie cla — 189,
— vápenato-amonný — dočasné zrušenie cla —

127.

Liečivé pramene, využitie na ciele verejného
zdravotníctva — 233,

Lieh:
— Samosprávna dávka k dani z liehu — 11.
— Vojnová prirážka k dani z liehu — 203, 204.

Liechtenstein — pristúpenie k Ženevským doho
dám — 62,

Lúčky — finančné zabezpečenie uskutočnenia ho
spodárskej nádržky — 79,

Ľudové školy. — zmena zákona — 98,

Maďarsko: i
— Dohoda o overovaní — 173.
—Konečná platnosť dodatkovej Dohody k Ob

chodnej Smluve — 58.
— Konečná platnosť Obchodnej Smluvy, Doho

voru o vzájomnej podpore pri colnom pokra
čovaní, pri zamedzení trestaní a stíhaní col
ných priestupkov a o úprave vzájomnej práv
nej pomoci v colných trestných prípadoch,
Dohody o ochrane živnostenského vlastníc
tva — 59,

— Smluva vo veci sociálneho poistenia — 176,
177.

Malacky — prenesenie pozemnoknižnej agendy na
Okresný súd v Skalici — 96,

Matejovce, finančné zabezpečenie popradského
vodovodu — 66.

Medzinárodné smluvy:
— Dohoda slovensko-chorvátska o úprave vzá

jomných občianskoprávnych stykov — 198,
199, 252,

— Dohoda slovensko-nemecká o splnení bran
nej povinnosti v nemeckej brannej moci
Waffen SSa o splnení brannej povinnosti ne
meckých štátnych príslušníkov slovenskej
národnosti v slovenskej brannej mocí — 197,

— Konečná platnosť Obchodnej Smluvy, Doho
voru o vzájomnej podpore pri colnom pokra
čovaní, prí zamedzení stíhaní a trestaní col
ných priestupkov a o úprave vzájomnej práv
nej pomoci v colných trestných prípadoch,
Dohody o ochrane živnostenského vlastníc
tva medzi Slovenskom a Maďarskom — 59,

— Konečná platnosť dodatkovej Dohody medzi
Slovenskom a Maďarskom k ObchodnejSmluve — 58,

— Obchodná dohoda medzi Slovenskom a Špa
nielskom — 39, i

— Pristúpenie Chorvátska k Ženevským doho
dám — 12,

—Pristúpenie kniežatstva Liechtenstein k Že
nevským dohodám — 62,

— Pristúpenie Venezuely k Ženevským doho

— Slovensko-maďarská dohoda o overovaní —
173.

— Slovensko-maďarská smluva o sociálnom po
istení — 176, 177,

— Slovensko-nemecká dohoda ohľadom úradní
kov, iných verejných zamestnancov a požíva
teľov odpočivných platov býv. ČSR — 89,

— Úprava vzájomného obchodného styku medzi
Slovenskom a Dánskom — 80.

— Uzavieranie —niektorých —medzinárodných
smlúv za brannej pohotovosti štátu — 49.

Mena:
— Zmena a doplnenie predpisov o slovenskej

mene — 245,
— Viď „Mince“.

Meteorologická a hydro"ogická služba — prenese
nie pôsobnosti — 182,

Mimoriadne odpísy — zrušenie výhody podľa zá
konov o priamych daniach — 223,

Mimoriadne opatrenia vo verejnej správe vnútor
nej — 169,

Mince:
— Vydanie desaťkorunových mincí — 110.
— Vydanie desaťkorunových drobných papiero

vých peňazí — 190.
— Vydanie päťdesiatkorunových —pamätných

mincí — 25, 26.

Minerálne a liečivé pramene — využitie na ciele
verejného zdravotníctva — 253.

Minister financií:
— Splnomocnenie na plnenie záväzkov z me

dzištátnych smlúv upravujúcich platobný
styk slovensko-nemecký a na opatrenia s
tým spojené — 108.

— Splnomocnenie na preddavkový odkup dlho
pisov Zvláštneho a Všeobecného fondu — 34,

Minister národnej obrany:
— Splnomocnenie k prekladaniu dôstojníkov a

rotmajstrov do výslužby — 42,
— Výkon funkcie hlavného veliteľa — 216,

Ministerstvo dopravy a verejných prác — prene
senie pôsobnosti vo veciach letectva hydro
logickej a meteorologickej služby — 182,

Ministerstvo národnej obrany:
— Prenesenie pôsobnosti vo veciach letectva,

hydrologickej a meteorologickej služby —
182,

— Prenesenie pôsobnosti vo veciach policaj
ných — 137,

Ministerstvo vnútra — prenesenie pôsobnosti vo
veciach policajných na Ministerstvo národnej
obrany — 137,

Montáž,
diel
191,

garážovanie a obsluha motorových vozí
na pohon vysokotlakovými plynmi —

Morava — finančné zabezpečenie vybudovania
ochrannej hrádze na rieke Morave — 120.

Moravský Svätý Ján — vybudovanie ochrannej
hrádze na rieke Morave — 12, 120.



Motorové vozidlá so zariadením na pohon vyso
kotlakovými plynmi — montáž, garážovanie
a obsluha — 191.

Myjava — finančné zabezpečenie uskutočnenia
stokovej kanalizácie — 207.

Nábytkové vzpruhy — dočasné sníženie cla — 28,
171.

Náčelníci sociálni v súkromných podnikoch — 237,
Náhrada:

— nákladov spojených s dobrovoľnou a núte
nou evakuáciou — 23, 63,

— niektorých výdavkov zamestnancov štátu za
brannej pohotovosti štátu 30, 41, 63, —

— škôd spôsobených nepriateľskými bojovými
činmi — 100,

— výdavkov spojených s odsunom vecí z nie
ktorých oblastí štátu — 241,

Nájomníci —-predíženie účinnosti zákona o ochra
ne nájomníkov — 238.

Najvyšší správny súd:
— Dočasné sídlo za brannej pohotovosti štátu

54, 149,
— Splnomocnenie zmeniť sídlo za brannej po

hotovosti štátu — 47,
——Určenie začiatku činnosti v dočasnom sídle

v Piešťanoch — 57,

Nákladné listy pre vnútrozemskú prepravu, za
vedenie jednotného druhu — 13.

Nápoje:
— Samosprávna dávka — 11.
— Vojnová prirážka — 203, 204,

Národná banka slovenská — 138, 212, 244,

Nástupné termíny:
— do prezenčnej služby v roku 1944 — 129,
— do prezenčnej služby v Pracovnom sbore ná

rodnej obrany v roku 1944 — 56.
— vysvätených (ordinovaných) duchovných a

Školských bratov do prezenčnej služby — 69.
— Zrušenie vyhlášky o nástupných termínoch do

prezenčnej služby v roku 1944 -— 161.

Nehnuteľností — určenie osôb, ktorým možno pri
deliť poľnohospodárske nehnuteľnosti do
rentovej árendy — 45,

Nemecko:
— Dohoda medzi Slovenskou republikou a Ne

meckou ríšou ohľadom úradníkov, iných ve
rejných zamestnancov a požívateľov odpo
čivných platov bývalej Česko-Slovenskej re
publiky — 89,

— Dohoda medzi Slovenskou republikou a Ne
meckou ríšou o splnení brannej povinnosti
slovenských štátnych príslušníkov nemeckej
národnosti v nemeckej brannej moci Waffen
SSa o splnení brannej povinnosti nemeckých
štátnych príslušníkov slovenskej národnosti
v slovenskej brannej moci — 197,

— Povinné vyrovnávanie záväzkov za tovar vo
či Nemeckej ríši — 75.

— Úprava platobného styku medzi Slovenskom
a Nemeckom, Protektorátom Čechy a Mora
va — 91.

VII.

Nepriateľské bojové činy — zmena a doplnenie zá
kona o opatreniach po nepriateľských bojo
vých činoch, o náhrade škôd týmito činmi
spôsobených — 100.

Nezamestnané osoby — dočasné hospodárske za
istenie — 243,

Nítra:
— Finančné zabezpečenie uskutočnenia a udr

žovania korytovej úpravy na rieke Nitra a
potoku Dobrotke — 119,

— Prenesenie časti trestnej agendy z Krajského
súdu a Štátneho zastupiteľstva v Bratislave
ma Krajský súd a Štátne zastupiteľstvo v Nit
re — 97, 112,

Nórsko — úprava platobného styku — 95,

Novinový papier v kotúčoch — dočasné zrušenie
cla — 209,

Obchodné spoločností — prechodné opatrenia
ohľadom správy — 143,

Obilie — dodávkový príplatok — 103.

Obrana štátu — zmena zákona o obrane štátu —
21, 142,

Observatórium štátne — 205.

Odberné listy — cena — 13,

Odpadky papiera, zaradenie medzi odpadky pod
liehajúce povinnému sberu — 29,

Odsunuté detí — starostlivosť — 83.

Ochrana:
— civilná protiletecká, zmena a doplnenie zá

kona — 61.
— nájomníkov — 238.
— osobnej slobody, domového pokoja, ich do

časné obmedzenie — 50, 51, 133.
— živnostenského vlastníctva — 14,

Opatrovateľky na niektorých neštátnych opatrov
niach, služobné platy — 208.

Oprava tlačových chýb — 254,

Osobitné opatrenía na území Šarišsko-Zemplínskej
župy — 36.

Osobná sloboda, ochrana — 50, 51, 133,

Osobné preukazy — prísnejšie trestanie falšova
mia — 229,

Osobné úkony — rozšírenie povinnosti — 201.

Osoby, vyvíjajúce čínnosť štátu nepriateľskú —
trestanie — 229,

Papier:
— Zaradenie odpadkov papiera medzi odpad

ky podliehajúce povinnému sberu — 29.
— Novinový papier v kotúčoch — dočasné

zrušenie cla — 209,

Paprika — paušalizovanie dane z obratu — 222,

Pastviny — predíženie platnosti zákona o úprave
užívania — 20.

Patentný zákon — zmena — 14 (58 6 a 1).



VIII.

Paušalízovanie dane z obratu:
— pri tuzemskej mletej paprike — 222.
— u malých poľnohospodárov na rok 1943 — 33,

Personálne opatrenia za brannej pohotovosti štá

Pezinok — prenesenie pôsobnosti pozemnoknižnej
agendy Okresného súdu v Bratislave na
Okresný súd v Pezinku — 44,

Pívo:
— Samosprávna dávka k dani z píva — 11.
— Vojnová prirážka k dani z piva — 203, 204.

Platobný styk:
— s Belgickom — 92,
— s Bulharskom —6.
— s Dánskom — 80.
— s Holandskom — 93.
— s Nemeckom a Protektorátom Čechy a Mo

rava — 91,
— s Nórskom — 95.
— s Rumunskom —5, 8.
— Splnomocnenie ministra financií na splnenie

záväzkov z medzištátnych smlúv upravujúcich
platobný styk slovensko-nemecký — 108.

— Záruky a záručné vklady pri medzištátnom
platobnom styku — 102.

Poddôstojníci z povolania — mimoriadny vojnový
prídavok a doplnenie zákona o Sbore pod
dôstojníkov z povolania — 32,

Podkuváčí — preukaz osobitnej spôsobilosti pri
podkuváčskej živnosti — 180.

Podmienečné prepustenie pri odsúdení pre nie
ktoré trestné činy — vylúčenie — 106.

Podpora výstavby priemyslu — 239,

Pohľadávky:
— Pohľadávky vývozné — povinný postup pri

— Úprava uplatňovania a vymáhania pohľadá
vok za brannej pohotovosti štátu — 202,

„ . .„ SPoistenie verejnoprávne:
— Jednorázová výpomoc dôchodcom Penzijné

ho ústavu súkromných úradníkov — 162, 251.

— Jednorázová výpomoc dôchodcom Robotníc
kej sociálnej poisťovne — 231.

— Jednorázová výpomoc dôchodcom úrazového
poistenia priemyselných a obchodných za
mestnancov — 235.

— Nemocenské poistenie dôchodcov invalidné
ho a starobného poistenia dôchodcov Robot
níckej sociálnej poisťovne — 218.

— Nemocenské poistenie osôb požívajúcich pen
ziu Zmilosti a osôb, ktorým boly povolené
podľa voľnej úvahy odpočivné a zaopatrova
cie platy — 37,

— Nezapočitateľnosť niektorých plnení zamest
návateľov do pracovného zárobku vo verej
noprávnom poistení — 186.

—Použitie prevodných súm verejnoprávneho
poistenia v službe vyňatej z poistnej povin
nosti penzijnej — 132,

— pyplálne poistenie domáckych robotníkov —

— Verejnoprávne poisténie osôb povolaných k
osobným úkonom podľa zákona o obrane
štátu — 168.

Poistenie súkromné — daňové úľavy pri uspória
daní pomerov — 187,

Poisťovne súkromné — finančné úľavy pri usporia
daní pomerov — 242.

Pokladníčné poukážky:
— Použitie pokladničných poukážok vydaných

podľa zákona č. 178/1943 SI. z. — 7,
— Dodavateľské pokladničné poukážky — 121,

Policajné hlásenie — 40, 46.

Polícia:
— Opatrenie proti niektorým príslušníkom žan

dárstva a štátnej polície — 215.
— Podriadenie príslušníkov štátnej polície vo

jenskej súdnej právomoci — 211.
— Policajné hlásenie — 40, 46.
— Prenesenie pôsobnosti Ministerstva vnútra

vo veciach policajných na Ministerstvo ná
rodnej obrany — 137.

— Určenie čakateľskej doby pre čakateľov na
zriadenecké miesta policajných strážnych
sborov — 146,

-— Výkon funkcie hlavného veliteľa ministrom
národnej obrany — 216.

— Zriadenie a pôsobnosť policajného riaditeľ
stva v Žiline — 213, 214.

Poľnohospodári — paušalizovanie dane z obratu u
malých poľnohospodárov — 33,

Poľnohospodárske nehnuteľností — pridelenie do
rentovej árendy — 45, .

Poľnohospodárstvo — podpora sústavného zveľa
ďovania — 158.

Poľný prídavok vojenských osôb z počtu mužstva
— zvýšenie — 130.

Poplatky:
— Kartelový poplatok — predíženie — 86..

Osobitné poplatky pri povoľovanívývozu do
cudziny — 250,

— Úprava premlčacieho práva u poplatkov po
čas brannej pohotovosti štátu — 164.

Poprad: 
— presídlenie daňového úradu zo Spišskej So

boty — 9, i Ni o
— finančné zabezpečenie korytovej úpravy —

126. ZNN

Popradský vodovod pre obec Matejovce — fi
nančnézabezpečenie— 66, O

Poštová sporiteľňa — 55,

Potravná daň na čiare — zrušenie — 61.

Pozemková daň — vojnové prirážky — 105,

Pracovná povínnosť:
— za brannej pohotovosti štátu — 71.
— Pracovná povinnosť a včleňovanie do práce



Pracovné a služobné pomery osôb konajúcich
službu v brannej moci za brannej pohotovo
sti: štátu — 145,

Prepravné lístky — 13.

Presídlenie daňového úradu zo Spišskej Soboty do
Popradu — 9,

Prešov:
—Prenesenie časti agendy osobitného senátu

„Krajského súdu v Prešove na osobitný senát
Krajského súdu v Bratislave — 181,

— Určenie dočasného sídla pre Hlavný súd a
Hlavné štátne zastupiteľstvo — 249,

Preukaz osobnej spôsobilosti pri podkúvačskej živ
nosti — 180. .

Prídavky:
— Mimoriadny prídavok pre príslušníkov čest

ného oddielu prezidenta Republiky — 183,
— Poľný prídavok vojenských osôb z počtu

mužstva — zvýšenie — 150,

Priemysel — podpora výstavby — 239,

Profesorí — zvýšenie odmien za nadpočetné ho
diny — 22,

Protektorát Čechy a Morava — úprava platobné
ho styku — 91,

Remene textilné hnacie — dočasné sníženie cla
— 31.

Rentová árenda — určenie osôb, ktorým možno
prideliť poľnohospodárske nehnuteľnosti —
45.

Robotníci:
— Platená dovolenka robotníkov — 87,
— Prídavky a drahotná výpomoc na deti robot

níkov — 141,
— Sociálne poistenie domáckych robotníkov —

„131.

Robotnícka sociálna poisťovňa:
— Nemocenské poistenie dôchodcov invalidné

„ho a starobného poistenia Robotníckej so
ciálnej poisťovne — 218.

— Poskytnutie jednorázovej
dôchodcom — 231.

— Pôskytnutie výpomoce niektorým dôchodcom
pri príležitostí päťročného trvania Slovenskej
republiky — 87,

výpomoci svojim

Roľníci-utečenci — priechodné opatrenie pôdy nú
tenou krátkodobou árendou — 139,

Rozpočet štátny — 1, 2.

Rumunsko:
— Platobný styk — 5,
— Tovarový styk — 8.

Ružomberok — dočasné sídlo Hlavného súdu a
Hlavného štátneho zastupiteľstva v Prešove
— 249,

Sadzobník dávok vo veciach správnych — zmena
— 165.

Sbor poddôstojníkov z povolania — doplnenie
zákona — 32 (S 3).

IX.

Síran amonný — dočasné zrušenie cla — 128,

Slovenská Dunajplavba — príspevky štátu na
uhradenie prevádzkových schodkov, počas
mimoriadnych pomerov spôsobených vojnou

Skalica — prenesenie pozemnoknižnej agendy z
Okresného súdu v Malackách — 96,

Skúšobné taxy pre uchádzačov o oprávnenie ku
koncesovaným živnostiam stavebným — 179.

Slovenská Ľupča — finančné zabezpečenie kory
tovej úpravy potoka Járok — 124,

Slovenská mena, zmena a doplnenie predpisov —
245.

Slovenská národná banka:
Fond pre umožnenie devízových obchodov
— 172.

-—Opatrenie o finančnom platobnom styku s
Rumunskom — 5.

— Opatrenie o povinnom postupe
pohľadávok — 4,

— Opatrenie o použití pokladničných poukážok
vydaných podľa zákona č. 178/1943 SI. z. — 7.

— Opatrenie o tovarom platobnom styku s Bul

vývozných

harskom — 6,
— Opatrenie o tovarovom platobnom styku s

Rumunskom — 8.
— Povinné vyrovnávanie záväzkov za tovar vo

či Nemeckej ríši, Belgicku a Holandsku — 75.
— Prevádzanie devizových obchodov — 111,
— Úprava platobného styku medzi Slovenskom,

Nemeckou ríšou a Protektorátom Čechy a
Morava — 91,

— Úprava platobného styku s Belšickom — 92,
— Úprava platobného styku s Nórskom — 95,
— Vydanie 500-korunových bankoviek — 192.
— Zmena nariadenia o Slovenskej národnej ban

ky — 138, 212, 244,

Slovenskápracovnáslužba, podriadenievojenskej
súdnej právomocí — 232,

Slovenská univerzita:
— promócie — 64,
— štúdium a skúšky na Právnickej fakulte —

194.

Slovenská vysoká škola obchodná — 248,

Služobné a platové pomery osôb konajúcich služ
bu v brannej moci za brannej pohotovosti
štátu — úprava — 143.

Služobný prídavok zamestnancov štátu pri výko
ne služby mimoriadne ohrozených — 247.

Sociálne poistenie — viď „Poistenie verejnopráv
ne“.

Sociální náčelníci v súkromných podnikoch — 237,

Spišská Sobota — presídlenie daňového úradu do
Popradu — 9,

Spíšské Vlachy — finančné zabezpečenie vybudo
vania hospodárskej nádrže — 118,

Splnomocnenie meniť ústavné zákony za brannej
pohotovosti štátu — 200.



X.

Spoločnosti obchodné — prechodné
ohľadom správy — 143.

opatrenia

Sťahovacie právo — obmedzenie — 24.

Stanné právo — výkon trestu smrti v stannom
práve a zmena právnych predpísov v stan
nom pokračovaní — 188.

Strelivo — obmedzenie predaja a držania — 33,
114,

Súdy:
— Čas novej súdnej organizácie — 206.
— Ochrana osobnej slobody, domového pokoja,

ich dočasné obmedzenie, ako aj obmedzenie
iných práv a slobôd —- 50, 31.

— Osobitné ustanovenia v pokračovaní za bran
nej pohotovosti štátu — 35.

— Prenesenie časti agendy osobitného senátu
Krajského súdu v Prešove na osobitný se
nát Krajského súdu v Bratislave — 181.

— Prenesenie časti trestnej agendy z Krajské
ho súdu a Štátneho zastupiteľstva v Brati
slave na Krajský súd a Štátne zastupiteľstvo

— Prenesenie pozemnoknižnej agendy Okresné
ho súdu v Bratislave na Okresný súd v Pe
zinku — 44,

—Prenesenie pozemnoknižnej agendy Okres
ného súdu v Malackách na Okresný súd v
Skalici — 96.

— Určenie dočasného sídla pre Hlavný súd a
Hlavné šlátnie zastupiteľstvo v Prešove —
249,

— Určenie dočasných sídel súdov a úradov
verejnej obžaloby — 43,

Sústavné zveľaďovanie poľnohospodárstva — pod
pora — 138.

Šarišsko-Zemplínska župa:
— Obmedzenie predaja a držania zbraní, stre

liva a výbušných látok — 53,
— Splnomocnenie hlavného veliteľa slovenskej

armády k osobitným opatreniam podľa zá
kona o obrane štátu — 36.

Školskí bratia, nástupné termíny — 69,

Školstvo:
-—Ľudové školy — zmena zákona — 98,
— Promócie na Slovenskej univerzite — 64.
— Skúšky osôb odrastlých školskej povinnosti

z učiva meštianskej „školy a jednoročného
naukobehu — 78.

— Slovenská vysoká škola obchodná — 248.
— Štátne slovenské cvičné gymnázium v Bra

tislave — úprava niektorých služobných a
platových pomerov riaditeľa a profesorov —

—- paádiumm a skúšky na Právnickej fakulte —94,

— Zmena niektorých ustanovení živnostenské
ho zákona o učňovských školách — 99,

— Zmena sídla štátnej slovenskej vojenskej re
álky — 15,

Španielsko — obchodná dohoda — 39,
Štatistika zahraničného obchodu — 170.

Štátne observatórium — 205.

Štátny dlh dlhodobý — odklad umorovania — 90,
184,

Štátny zdravotne-sociálny ústav — zmena záko
na — 217,

Štúdium a skúšky na Právnickej fakulte — 194.

Šumivé víno:
— Samosprávna dávka k dávke zo šumivého

vina — 11.

— Vojnová prirážka k dávke zo šumivého ví
na — 203, 204.

Tarify železničné a tarifné slavy — 246.

Taxy skúšobné uchádzačov o oprávnenie ku kon
cesovaným živnostiam stavebným — 179,

Technické skúmanie hmôt a prístrojov a prizna
nie práva verejnosti neštátnym ústavom —
224,

Tkaníny nekonečné — dočasné sníženie cla — 38.

Tlačová korsúra — 635.

Tlačové chyby — oprava — 254,

Tovar -- predaj za jednotné ceny — 221.

Tovarné a Tovarnianská Polianka — finančné
zabezpečenie udržovania odvodnenia pozem
kov drenážou — 123,

Tovarový záložný list — 85, 136.

Ťraskavíny — prísnejšie trestanie trestných činov
podľa zákona o traskavinách — 228,

Trest smrti — výkon v stannom pokračovaní —
188,

Tresiné činy:
— Sprísnenie trestov u trestných činov podľa

zákona o traskavinách a zákona o prísnej
- šom trestaní neoprávnenej držby zbrane za
brannej pohotovosti štátu — 228.

— Trestanie podporovania osôb vyvíjajúcich
činnosť nepriateľskú a prísnejšie trestanie
falšovania osobných preukazov — 229,

— Trestné činy spadajúce pod urýchlené trest
né pokračovanie — zmena — 166.

— Trestné činy spáchané za nepriateľských le
teckých útokov alebo za využitia následkov
spôsobených leteckou vojnou a niektoré
trestné činy spáchané v súvislosti s evakuá
ciou a osobitné pokračovanie pre tieto trest
né činy — 10,

—Vylúčenie podmienečného prepústenia pri
niektorých trestných činoch — 106.

— Urýchlené trestné pokračovanie — zmena —
167.

Trestné pokračovanie osobitné — 10.

Trestné pokračovanie urýchlené — 167, 255.

Triedna daň domová, vojnová prirážka — 105.

Učitelia — zvýšenie odmien za nadpočetné hodi
ny — 22.

Učňovské školy — zmena ustanovení živnosten
ského zákona — 99,



Ukladanie časti získov — 240,

Umorovanie štátneho ď-hu d-hodobého — odklad
90, 184.

Úrad propagandy — 52.

Úrady:
— Dočasná zmena sídel — 101.
— Osobitné ustanovenia v pokračovaní na úra

doch za brannej pohotovosti štátu — 35.
— Presídlenie daňového úradu zo Spíšskej So

boty do Popradu — 9,
— Úprava obvodov a sídel niektorých finanč

ných úradov — 3,
— Úrad propagandy — 52,

Úrady verejnej obžaloby — určenie dočasných
sídel — 43.

Úsporné opatrenia presonáľne — zmena niekto
rých ustanovení — 219,

[TT

Ústavné zákony:
— Ústavný zákon o osobitných ustanoveniach

v pokračovaní na súdoch a úradoch za bran
nej pohotovosti — 35,

— Ústavný zákon o splnomocnení zmeniť sídlo
Najvyššieho správneho súdu za brannej po
hotovosti štátu — 47.

— Ústavný zákon o.splnomocnení meniť ústav
né zákony a o rozšírení nariaďovacej právo
moci za brannej pohotovosti štátu — 200,

— Ústavný zákon o uzavieraní niektorých me
dzinárodných smlúv za brannej pohotovosti
štátu — 49,

Ústavy:
— Finančné úľavy pri úprave niektorých po

merov peňažných ústavov — 242,
— Štátny zdravotne-sociálny ústav — zmena

zákona — 217,
— Ústav pre výskum hospodárstva — 81,
— Ústavy pre technické skúmanie hmôt, stro

jov a prístrojov a priznávanie práva verej
nosti neštátnym ústavom — 224,

Ústredná cenzúrna komisia — 50 (5 24 ods. 7),
140. S

Utečencí — priechodné opatrenie pôdy nútenou
krátkodobou árendou — 139.

Včlenovanie do práce — 107,£ . —— io o
Venezuela — pristúpenie k Ženevským doho

Verejná správa vnútorná — mimoriadne opatre
nia — 169,

Verejné notárstvo — dočasná úprava — 196.

Verejné zdravotníctvo, využitie liečivých a mine
rálnych prameňov na ciele verejného zdra
votníctva — 253.

Vianočná jednorázová výpomoc — 219.

Víno: i
— Prirážka k samosprávnej dávke zo šumivé

ho vína — 11,
— Vojnová prirážka k dávke zo šumivéhoví

na — 203, 204.

XI,

Vládní poverencí — 169,

Vodné stavby — zákon o splátkach — 160,
Vojenský trestný poriadok — zmena uvodzova

cieho zákona — 230,

Vojnové "prirážky:
— k daní z cukru — 225,

— k dani z liehu, všeobecnej dani nápojovej,
dávke zo šumivého vína a daní z piva —
203, 204,

—k 02] pozemkovej a domovej dani triednej
— k dani zo zapaľovadiel — 226, 227,

Vojsko:
— Mimoriadny prídavok pre príslušníkov čest

ného oddielu prezidenta Republiky — 183.
— Mimoriadny vojnový prídavok pre slobod

„ných poddôstoiníkov z povolania a doplne
nie zákona o Sbore poddôstojníkov z povo
lania — 32.

— Náhrada výdavkov spojených s presťahova
ním vojenských gážistov ako aj pre pozo
stalých po nich — 60, ď

— Nástupný termín do. prezenčnej služby v
Pracovnom sbore národnej obrany — 56.

— Nástupnýtermín do prezenčnejslužby—129,
— Nástupný termín vysvätených duchovných a

Školských bratov do prezenčnej služby — 69,
— Nástupné termíny do prezenčnej služby —

zrušenie — 161.

— Opatrenie proti niektorým príslušníkom
brannej moci, žandárstva a štátnej polície —
215.

— Poľný prídavok vojenských osôb z počtu
mužstva — zvýšenie — 150.

— Splnomocnenie hlavného veliteľa slovenskej
armády k osobitným opatreniam podľa záko
na o obrane štátu — 36, 94, 113,

— Splnomocnenie ministra národnej obrany k
prekladaniu dôstojníkov a rotmajstrov z po
volania do výslužby za brannej pohotovosti
štátu — 42,

— Úprava niektorých platových a služobných
“ pómerov osôb konajúcich službu v brannej

moci za brannej pohotovosti štátu — 145,
— Vojenské a zaopatrovacie platy — 60,
— Zmena niektorých ustanovení zákona o uve

ďení vojenského trestného poriadku do účin

“

nosti — 230.

— Zmena sídla Štátnej vojenskej reálky — 15.
Vozidlá — zrušenie kontroly na hraniciach me

sta Bratislavy — 74,

Vozidlá motorové so zariadením na pohon vyso
kotlakovými plynmi — obsluha —191,

Všeobecná daň nápojová:
— samosprávna dávka — 11.
— vojnová prirážka — 203, 204,

Všeobecný fond peňažných ústavov — preddav
kový odkup kupónov — 34.

Výbušné látky — obmedzenie predaja a držania
— 53, 114.

Vyhne — finančné zabezpečenie stavby vodovo
du — 68, 134,



XII.

Výskum hospodárstva — zriadenie ústavu — 81.
Vysokoškolskí profesori — personálne opatrenie

za brannej pohotovosti štátu — 174,

Vyvlastnenie — predíženie opatrenia Stáleho vý
boru o vyvlastnení — 243.

Vývoz do cudziny — osobitné poplatky pri povo
ľovaní — 230.

Vývozné pohľadávky — povinný postup — +.
Wildbach — finančné zabezpečenie uskutočnenia

korytovej úpravy — 79,

Zahraničný obchod — štatistika — 170.

Zákon o štatistike zahraničného obchodu — 170.

Záložný list tovarový — 85, 136.

Zamestnanci štátní a iní verejní:
— Finančná stráž, úprava organizácie, služob

ných a niektorých platových pomerov —
118.

— Náhrada niektorých výdavkov zamestnancov
štátu za brannej pohotovosti štátu — 30, 41.

— Personálne opatrenia ohľadom vysokoškol
ských profesorov a duchovných za brannej
pohotovosti štátu — 174,

— Povoľovanie preddavku rodinným príslušní
kom niektorých štátnych a verejných za
mestnancov —- 163.

— Služobný rrídavok zamestnancom štátu pri
výkone služby mimoriadne ohrozených —
247, x

— Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva zá
kon o služobnom pomere štátnych zamest
cov a zriadencov a zákon platový — 84,

— Vianočná výpomoc štátnym a verejným za
mestnancom, zmena a zrušenie niektorých
ustanovení o úsporných opatreniach perso
nálnych a o predížení platnosti niektorých
zákonov o drahotných prídavkoch — 219,

Zaupatrovacie platy vojenské — zmena a doplne
nie zákona — 60,

Zapaľovaďá — vojnová prirážka k dani — 226,
227.

Zárobkové podnikanie:
— Dočasné obmedzenia — 155,

— Úprava za brannej pohotovosti štátu — 70.

Záruky — pri obchode so zahraničím a záručné
"vklady pri medzištátnom platobnom styku —

102.

"Závod — vybudovanie ochrannej hrádze na tie
ke Morave — 120,

Zbrane:

— Obmedzenie predaja a držania zbraní, stre
liva a výbušných látok — 53, 114,

—Prísnejšie trestanie neoprávnenej držby zbra
ne za brannej pohotovosti štátu — 228,

Získ — povinné ukladanie časti zisku — 740,

Zmenkoprávne lehoty:
— Predíženie zmenkoprávnych lehôt — 234,
— Prechodná úprava zmenkoprávnych ôt —

175, 233. " „eh lehôt

Známkový zákon — zmena — 14 (58 8 a 9).

Zveľaďovanie poľnohospodárstva —
15, 8.

Zvláštny fond peňažných ústavov — preddavkový
odkup kupónov. — 34.

podpora —

Zvolen. — finančné zabezpečenie stokovej kanali
zácie — 76.

Žandári:
— Opatrenie —proti niektorým —príslušníkom

brannej moci, žandárstva a štátnej polície —
215.

— Zmena niektorých ustanovení zákona o žan
dárstve — 48,

Žegrica — finančné zabezpečenie korytovej úpra
vy — 118.

Železnice:
— Nákladné listy pre vnútrozemskú prepravu

— cena a jednotný druh — 13,
— Náveštia — cena — 13.
— Odberné listy — cena — 13.
— Prepravné lístky — cena — 13.
— Zrušenie koncesie Miestnej železnice Ban

ská Bystrica—Harmanec — 17,
— Železničné tarify a tarifné sľavy — 246.
— Železničný prepravný poriadok — zmena —

148,

Ženevské dohody:
— pristúpenie Chorvátska — 12,
— pristúpenie Lichtensteínu — 62,
— pristúpenie Venezuely — 185.

Židia — zabezpečenie Židmi opustených bytov a
bytového zariadenia — 178,

Žilina — zriadenie a pôsobnosť Policajného riadi
teľstva — 213, 214.

Živností:
—Dočasné obmedzenia v živnostenskom a

inom zárobkovom podnikaní — 155,
—Dôverníci v priemyselných, obchodných a

remeselných podnikoch — 154.
— Mimoriadne zásahy do vedenia živnosteň

ských spoločenstiev a frémii — 220,
— Odnímanie živnostenských oprávnení — 153.
— Ochrana živnostenského vlastníctva — mi

moriadne opatrenia — 14,
— Skrátenie učebnej a pomocníckej doby v živ
- mostiach viazaných preukazom spôsobilosti

počas brannej pohotovosti štátu — 147,
— Skúšobné taxy pre uchádzačov o oprávne

nie ku koncesovaným živnostiam stavebným
— 179,

— Učňovské školy a zmena niektorých usta
novení živnostenského zákona — 99,

— Úprava prevádzky niektorých živností a zá
robkových podnikaní za brannej pohotovosti
štátu — 70. i

— Zmenaživnostenského zákona o učňovských

— Zmena predpisov o preukaze osobitnej spô“
sobilosti pri podkuváčskej živnosti — 180.
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Čiastka 1. Ročník 1944,
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1.
Finančný zákon

Slovenskej republiky
zo dňa 22. decembra 1943,

ktorým sa určuje štátny rozpočet
na rok 1944,

Snem Slovenskej republiky usniesol sa
na tomto zákone:

ČASŤ PRVÁ.
Článok I.

V prílohe A štátneho rozpočtu na
rok 1944 určujú sa výdavky vlastnej štát
nej správy (rozpočtová skupina I) sumou
3.124,653.424 Ks a príjmy toho istého roz
počtu sumou 3.126,107.400 Ks.

Článok II.

() Štátne podniky (rozpočtová skupi
na II), pre ktoré platí zákon č. 404/1922
Sb. z. a n., hradia zo svojich ťažieb ako
náklady prevádzkové, tak aj náklady in
vestičné, nakoľko nie je týmto zákonom
alebo štátnym rozpočtom inak určené.

() Zisk, ktorý podniky majú odviesť do
štátnej pokladnice, určuje sa sumou
579,145.600 Ks.

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

(“) Slovenským železniciam sa posky
tuje na úhradu prevádzkových nákladov
výnos prepravnej dane na štátnych a štá
tom prevádzaných železniciach až do výš
ky 102,000.000 Ks.

() V štátnych podnikoch môžu sa vý
davky, určené na pravé investície, použiť
len na ciele uvedené v ich rozpočtoch a
najviac sumami, určenými na ten-ktorý
cieľ. Zmeny sú prípustné len v hraniciach
celkovej sumy, v rozpočte podniku na tie
to investície určenej, a za podmienok $ 12
ústavného zákona č. 110/1942 SI. z. Za
tých istých podmienok môže sa výnimoč
ne prekročiť suma určená na pravé inve
stície, ak prekročenie je zaokryté príspev

Cenia Ks 25.—.

kami, s ktorými sa v štátnom rozpočte ne
počíta, alebo ak sa prekročenie zaokryje
prostriedkami utrženými za predané ne
hnuteľnosti v štátnych podnikoch. Ináč
vyššie náklady na pravé investície vyža
dujú súhlas Snemu Slovenskej republiky.

(“) Úhrada investičných nákladov pô
žičkami je prípustná len pri tých štátnych

podnikoch, pri ktorých to určuje tento zákon.

) 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 1945.

Článok III.

() Podľa b. č. 2 prílohy D zákona č.
190/1939 SI. z. zaisťujú sa v štátnom roz
počte na rok 1944 všeobecná pokladničná
správa (miesto prídelov podľa 8 10, ods. 2
a 3 zákona č. 11/1927 Sb, z. a n. v znení
vyhlášky č. 122/1935 Sb. z. an.) tieto údeľy:

a) z výnosu 1.5% zvláštneho príspevku
podľa S 10, ods. 2 písm. b) zákonov č.
171927 a 169/1930 Sb. z. a n. po srážke
sumy patriacej náhradovému fondu zria
denému podľa S 108 zákona o priamych
daniach v sume 3,000.000 Ks:

b) z výnosu dane z obratu a prepycho
vej podľa $ 10, ods. 2, písm. d) zákonov č.
11/1927 a 169/1930 Sb. z. a n, po skrátení
o 50% v prospech Pomocného fondu pre
úpravu dlhov okresov a obcí podľa 8$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 8 10,
ods. 3 zákonov č. 77/1927 a 169/1930 Sb.
z. a n. vsume 9,100.000 Ks.

() Pomocnému fondu pre úpravu dlhov
okresov a obcí, zriadenému podľa čl, llí.
zákona č. 69/1935 Sb. z. a n, z výnosu da
ne dôchodkovej a dane z obratu a prepy
chovej podľa 8 10, ods. 6, písm. a) a b) zá
kona č. 77/1927 Sb. z. a n. v znení vyhláš
ky č. 122/1935 Sb, z. a n. a vládnych na
riadení č. 69/1936 a 202/1936 Sb, z. a m.
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zaisťuje sa údel v sume 19,980,700 Ks.
Čiastka, ktorá sa z tejto sumy nepoužije
na dlhovú službu spojenú s úpravou dlhov
finačne slabých okresov a obcí, určuje sa
podľa čl. III., $ 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 S 108 zákona o priamych daniach
prí Roľníckej komore, zaisťuje sa namiesto
prídelu z výnosu 1,5% zvláštneho príspev
ku podľa S 109 zákona 9 priamych da
niach údel v sume 880.000 Ks.

() Domová daň prideľuje sa podľa $89
zákona č. 71/1927 Sb. z. a n. obciam, kto
ré v roku 1943 vyberaly viac ako 250%
abecných prirážok k priamym daniam,
zvyšok výnosu domovej dane (8 10, ods. 2,
písm. a) zákona č. 77/1927 Sb. z a n. v
znení zákonov č. 169/1930 a 69/1935 Sb. z.
a n.) náleží štátu, ,

() Pre hlavné mesto Slovenskej repub
liky z výnosu dane z obratu a prepycho
vej podľa 8 10, ods. 5 zákonov č. 77/1927 a
169/1930 Sb. z. a n. určuje sa údel v sume

Článok IV,

„Na úhradu platov učíteľov verejných
neštátnych škôl národných a detských
apatrovní určuje sa preddavok 5,545,000
Ks.

Článok V.

Na podpory pre napomáhanie. sústav
nej elektrizácie obcí podľa 8 1 zákona č.
12/1942 SI, z. príspeje štátna správa su
mou 8,500.000 Ks.

Článok VI.

K úhrade výdavkov na úrok, úmôr a
na správne potreby štátneho dlhu prispejú:
a) podniky sumou . . 136,958.281 Ks,
b) územná samospráva . 965.087 Ks,
c) zvláštne pramene prí

imové 4,002.226 Ks,
d) štátna správa. „ 130,976.424 Ks.

Článok VIL

U) Platby na dávku z majetku a z prí
rastku na majetku použijú sa na krytie
výdavkov vlastnej štátnej správy.

Č) Platby: na mimoriadnu dávku zo ži
dovského majetku podľa nariadenia č.
199/1941 SI. z. a zákona č. 149/1943 Si. z.
po odpočítaní nákladov s jej vyberaním
použijú sa predovšetkým na úhradu podľa

S 2 zákona č. 219/1942 SI. z., potom na
uhradenie schodku vlastnej štátnej sprá
vy.

Článok VIII.

Prostriedky povolené na výdavky
vlastnej štátnej správy možno použiť, ak
tento zákon neurčuje inak (čl. XIL a čl.
XIX.), len do výšky a na ciele uvedené
v príslušných kapitolách, tituloch, para
gratoch a pododdeleniach pripojeného
štátneho rozpočtu, a ťo ako sú uvedené od
delene pre potreby riadne a mimoriadne,
osobné a vecné. Pritom môžu sa zadová
žiť len nutné potreby štátnej správy v ne
vyhnutnom rozsahu, a to najúčelnejšie a
najhospodárnejšie: výška nákladu určená
vládou alebo v dohode s ministrom finan
cií pre niektoré opatrenia (na pr, stavby
a iné práce) nesmie sa bez ích súhlasu
prekročiť.

Článok IX.

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

É) Ustanovenie ods. 1 sa nevzťahuje na
výdavky splatné v dlhších ako mesačných
lehotách, ktoré treba platiť podľa urče
ných lehôt.

Článok X.

Prostriedky určené na mimoriadne vý
davky možno použíť len do výšky 10,000
Ks. K vyšším výdavkom v jednotlivom

ku treba súhlas ministra financií,

Článok X].

U) Prostriedky určené na podporu a
na plnenie podobných úloh, ku ktorým nie
je štát právne zaviazaný (subvencie), mož
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 svoliť ku skoršej výplate.

Č) Na prísľub subvencií treba tiež
predchádzajúci súhlas ministra financií

Článok XII.

U) Ak ide o opatrenie nutnej potreby
a ak niet pre ňu vôbec alebo dostatočných
schválených prostriedkov, môže byť po
trebná suma, ak tento zákon neurčuje inak



(čl. XIX.), uhradená úsporami v rozpočte
tej istej kapitoly za podmienok S 12 ústav
ného zákona č. 110/1942 SI, z., pričom
treba zvlášť skúmať, či zamýšľané opatre
nia nutnej potreby zodpovedá ustanove
niu čl. VIIL, druhej vety.

() Prostriedky povolené na vecné vý
davky nemožno použiť na hradenie vý
davkov preliíminovaných ako osobné. Pro
striedky povolené na riadne výdavky vec
né nemožno použiť na hradenie mimoriad
nych výdavkov vecných. — ,

() Prostriedky povolené na úhradu
osobných výdavkov podľa platových zá
konov a nariadení nesmú byť prekročené,
ak tento zákon neurčuje inák (čl, XIX.) a
nemožno ich použíť na úhradu iných vý
davkov. Výnimočne možno za podmienok
S 12 ústavného zákona č. 110/1942 Sl. z.
použiť tieto prostriedky na náhradné opa
trenia nutné k plneniu takých úloh, na
aké boly tieto prostriedky povolené.

() Celková suma prostriedkov na ce
stovné a stravné ako aj na udržovanie
služobných automobilov určená v tej-kto
rej kapitole, nesmie sa prekročiť.

() Prostriedky povolené na štátny prí
platok k podpore nezamestnaným podľa
zákona č. 2617/1921Sb. z. a n. v znení ne
skorších právnych predpisov tento zákon
meniacich a doplňujúcich, najmä mariade
nia s mocou zákona č. 87/1940 SI. z. uve
dené v kap. 6, tit. 4, $ 2 nemožno použiť
na iné ciele,

() Prostriedky povolené na mimopod
nikové potreby stavebné nemožno pružiť
na iné ciele, Použitie týchto prostriedkov
je viazané na predchádzajúci súhlas mini
stra financií.

() Prostriedky povolené na produkčné
príplatky a na vyrovnanie cenovej hladiny
uvedené v kapitole 11, titul 2, nemožno
použiť na iné ciele, O použití týchto pro
striedkov rozhodne v každom prípade
vláda,

() Prostriedky určené na zveľaďovanie
poľnohospodárskej výroby v kap. 10, tit, 7
8 8 možno použiť len so súhlasom úspor
ného a kontrolného výboru Snemu.

Článok XIII.

Výdavky, ktoré nemožno hradiť aní
presunom, podľa čl. XII, ods. 1 až 3, vy
žadujú súhlas Snemu.

Článok XIV.

Opatrenia, ktoré časove presahujú
schválený rozpočet a vo svojich dôsled

koch zaťažujú alebo by mohly zaťažovať
rozpočty budúce, vyžadujú okrem súhla
su ministra financií aj súhlas úsporného a
kontrolného výboru Snemu. Toto ustano
venie sa nevzťahuje na opatrenia, ktoré
sa robia v bežnom hospodárstve vykoná
vaním platných zákonov alebo na základe
splnomocnenia podľa nich.

Článck XV.

U) Výdavky na obranu štátu, nezaiste
né v kap. 5 a 6 štátneho rozpočtu, možno
uskutočniť len po predchádzajúcom súhla
se Ministerstva financií a ak takýto vý
davok presahuje v jednotlivých prípadoch
5,000.000 Ks aj úsporného a kontrolného
výboru Snemu.

. ©) Výdavky na nákup výzbroja (vojen
ného materiálu) pre armádu, možno usku
točniť až do úhrnnej výšky 700,000.000 Ks.
Výdavky tieto uskutoční Ministerstvo ná
rodnej obrany v dohode s Ministerstvom
financií.

() Minister financií sa splnomocňuje,
aby prostriedky podľa ods. 1 a 2, nakoľko
nebudú stačiť na to riadne príjmy, zaopa
tril úverom.

Článok XVI.

Minister financií sa splnomocňuje:
a) aby na hradenie prechodných

schodkov, vyplývajúcich z časovej nesho
dy medzi príjmami a výdavkami, zadová
žil peňažné prostriedky prechodnými
úvermi, ktoré musia byť splatené najne
skôr do konca februára 1945 a nesmú byť
v nijakej forme prolongované, ani novými
úverovými operáciami hradené,

b) aby opatril úverovými operáciami
sumu až do výšky 598,546.024 Ks, potreb
nú na krytie výdavkov vlastnej štátnej
správy, neuhradených štátnymi príjmami,

c) aby previedol potrebné úverové
operácie na prolongáciu, konverziu ale
bo zaplatenie štátnych dlhov splatných v
roku 1944, včítajúc do toho aj výdavky,
spojené s týmito úverovými operáciami.

Článok XVII.
A

(-) Minister financií sa splnomocňuje,
aby v roku 1944prevzal štátne záruky:

a) do výšky 10,000.000 Ks za pôžičky
uzavreté sväzkami územnej samosprávy v
roku 1944 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 100,000,000 Ks na opatre
nie iných potrieb v záujme verejnom ne

vyhnutných, | A
c) do výšky 20,000.000 Ks za pôžičky

uzavreté súkromnými podnikateľmi v ro
ku 1944 na obnovu alebo dobudovanie
priemyselnej alebo remeselnej výroby.

() Záručné listiny a záručné doložky
podľa ods. 1 vydané sú oslobodené od
poplatkov.

(“) Ak štátna záruka voči jednému dlž
níkovi prevzatá neprevyšuje úhrnnú Su
mu 1,000.000 Ks, pričom sa pripočítajú
aj štátne resp. krajinské záruky prevzaté
pred rokom 1944, môže minister financií
prevziať záruku vo vlastnej pôsobnosti,
záruku presahujúcu túto sumu môže pre
vziať len s predchádzajúcim súhlasom
úsporného a kontrolného výboru Snemu.

Článok XVIII,

() Povolené prostriedky možno použiť,
ak osobitné zákonné predpisy neurčujú
iné, len do kanca roku 1944 a na úhradu
výdavkov splatných do konca tohto roku.

[) Ustanovenie ods. 1 neplatí pre pro
striedky povolené na úhradu stálych pla
tov, ako služného a penzií. Tieto prostried
ky môžu sa použiť až do uplynutia pre
mlčacej lehoty.

Článok XIX.

Pri dočasnom prideľovaní alebo trva
lom prevzatí zamestnancov z jedného re
„zortu aleba štátneho podníku do inéhore
zortu alebo štátneho podniku, môžu sa
prostriedky, preliminované na osobné vý
davky v rezorte alebo v podniku, ku kto
rým sú títo zamestnanci pridelení, prekra
čiť za podmienok S 12 ústavného zákona
č. 110/1942SI. z. Potrebnú sumu na týchto
zamestnancov treba viazať v rozpočtoch,
kde náklad na nich je preliminovaný.

Článok XX.

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

Článok XXI,

) Podľa $ 13.zákona č. 172/1941 SI. z.
a podľa 8 4 zákona č. 173/1941 SI. z. v zne
ní zákona č. 204/1942 SI, z. zaisťuje sa v
štátnom rozpočte príspevok na úrokova
nie a umorovanie dlhopisov vydaných ale
bo prevzatých Pomocným fondom peňaž
ných ústavov sumou 10,104.300 Ks,

() Podľa $ 1 zákona č. 173/1941 SI. z.
v znení zákona č, 204/1942 SI, z, zaisťuje
sa v štátnom rozpočte na úhradu záväzku
5,000.000 Ks. Tento záväzok môže mini
ster financií realizovať len so súhlasom
úsporného a kontrolného výboru Snemu.

Článok XXII.

Príspevok podpornému fondu pri Roľ
níckej komore podľa $ 2 zákona č. 118
1927 Sb. z. an. v spojení s vládnym naria
dením č. 15/1928 Sb. z. a n. na poskyto
vanie podpôr živelnými pohromami po
stihnutých poľnohospodárov určuje sa su
mou 816.000 Ks.

Článok XXIII.

(-) Minister financií sa splnomocňuje,
aby v roku 1944 mohol bez predchádzajú
ceho schválenia Snemu štátny nehnuteľný

majetok:
a) odpredať (zameniť), a to do úhrnnej

sumy 5,000.000 Ks, ak odhadná cena od
predávaného majetku v jednotlivom prípa
de neprevyšuje 1,000.000 Ks,

b) zaťažiť služobnosťami alebo záložný
mi právami, a to až do úhrnnej sumy
1,000.000 Ks, ak hodnota jednotlivej ude
ľovanej služobnosti alebo jednotlivá požia
davka zaisťovaná záložným právom ne
prevyšuje 200.000 Ks,

c) zaťažiť stavebnými právami.
Č) O týchto opatreniach treba podať

zprávu Snemu.

ČASŤ DRUHÁ.

Článok XXIV.

U) V prílohe B štátneho rozpočtu na
rok 1944 (investičný rozpočet hlava I, „In
vestičné náklady štátnych podnikov“)

davky sa ustaľujú sumou 521,355.300S.

Č) Minister financií sa spinomocňuje,
aby peniaze potrebné na pravé investí
cie štátnych podnikov, nakoľko nie sú
kryté vlastnými prostriedkami podnikov,
prípadne z ich prevádzkového zisku, za
dovážil úverovou operáciou alebo pred
davkom zo štátnej pokladnice.

€) K vykonávaniu investícií uvedených
v ods. 1 možno prikročiť len vtedy, ak po
trebné prostriedky boly opatrené a súhlas
ministra financií bol daný.



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

Článok XXV,

U) V prílohe B štátneho rozpočtu na
rok 1944 (hlava IL, „Investičný rozpočet
vlastniej štátnej správy“) výdavky sa ur
čujú sumou 694,513.000 Ks a príjmy sumou
3,680.000 Ks.

U) Minister financií sa splnomocňuje,
aby úverovými operáciami zadovážil su
mu potrebnú na úhradu týchto výdavkov,
nakoľko nie sú kryté príjmami.

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

() Prostriedky v odseku 1. určené
možna použiť len na ciele v investičnom
rozpočte uvedené a najviac sumami urče
nými pre ten-ktorý cieľ, Zmeny sú ptí
pustné len v rámci celkovej sumy pre ten
ktorý titul určenej za podmienok $5 12
ústavného zákona č. 110/1942 SI, z. Ináč
vyššie náklady na investície, ako aj kúpa
nehnuteľností, na ktoré niet povolených
prostriedkov v investičnom rozpočte, vy
žadujú súhlas Snemu. Na zadanie prác,
ktorých náklad má sa hradiť z investič
ných prostriedkov, treba si vopred vyžia
dať súhlas ministra financií.

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

(“) Ustanovenia článku VIIL, druhá ve
ta, článku XI. a článku XVIII platia tu
obďobae.

Článok XXVI,

Z výnosu samosprávnych prirážok vy
beraných podľa 8 62 zákona č. 190/1939
SI. z. a plynúcich do samosprávneho fon
du, odvedie sa do štátnej pokladnice 54%.

Článok XXVII
Ak dôjde k úverovým operáciám po

dľa tohto zákona v cudzích menách, môže
minister financií zaistiť úrokovanie a umo
rovänie určitými príjmami alebo poskyt

nutím iných zálohov. Istina a úroky vy
platia sa bez srážky akýchkoľvek sloven
ských daní a poplatkov, či prítomných
alebo budúcich.

ČASŤ TRETIA.
Článok XXVIII.

() Minister financií sa splnomocňuje,
aby upravoval všetky očakávané výdav
ky štátnej správy a štátnych podnikov v
jednotlivých mesiacoch rozpočtového ro
ku podľa stavu štátnej pokladnice. Za tým
účelom sú povinné úrady hospodáriace s
výdavkami a príjmami pripojeného štát
neho rozpočtu, ako aj štátne podniky, za
sielať Ministerstvu financií do 20, každé
ho mesiaca výkaz o očakávaných výdav
koch a príjmoch v budúcom mesiaci.

(7) Podrobné predpisy o evidencii a
kontrole všetkých očakávaných štátnych
výdavkov a príjmov vydá Ministerstvo fi
nancií.

Článok XXIX.

Právne jednania, listiny, podania a kai
hovné zápisy, smerujúce k založeniu, za
isteniu (zaručeniu), zmene, prevodu (po
stupu) a zániku (splateniu) nárokov a zá
väzkov zo štátnych úverových 9perácií, sú
oslobodené od kolkov a poplatkov, vyní
majúc sporné súdne pokračovanie.

Článok XXX.

(") Ak vyžadujú ustanovenia jednotli
vých článkov podrobné predpisy, vydajú
sa vládnym nariadením.

() Tento zákon platí od 1, januára
1944: vykoná ho minister financií a všetci
ostatní členovia vlády.

Dr. Tíso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sívák v. r.
aj za min. Čatloša. aj za min. Dr. Fritza

Dr. Medrický v. r. Stano v.r.
aj za min.Dr. Pružinského. Dr. Karvaš v. r.
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Prehľad štátneho rozpočtu na rok 1944.
Skupina I. Vlastná štátna Správa.

Kapitola Výdavky Príjmy
- f

Čís. Názov Ks

1 Prezident Republiky a Kancelária prezidenta Republiky . 4,218.500 —

2 Snem Slovenskej republiky 6,042,500 10.000

3 Predsedníctvo vlády 28,973.400 7,196.500

4 Ministerstvo zahraničných vecí 36,886.700 3,927.000

5 Ministerstvo národnej obrany . 635,769.000| 22,720,000

6 Ministerstvo vnútra 887,133.200| 213,015.200

7 Ministerstvo pravosúdia a Najvyšší súd. + 82,862.300 3,726.500

8 Najvyšší správny súd 2,217.000 12.000

9 Ministerstvo školstva a národnej osvety . 566,328.800 1,724.900

10 Ministerstvo hospodárstva 172,679.500 30,420,400

11 Najvyšší úrad pre zásobovanie 238,571.600 3,600.000

12 Štátny pozemkový úrad . 9,122.900 9,122.900

13 Ministerstvo dopravy a verejných prác. 180,854.000| 34,311.000

14 Ministerstvo financií 251,482.600 2,017,975.900

15 Všeobecná pokladničná správa 461,821.624| 734,870.600

16 Penzie . 155,284.300 36,874.500

17 Najvyšší kontrolný dvor . 4,345.500 —

[V - Úhrn 3.724,653.424 |3.126,107.400



12 Slovenský zákonník č. 1,

Prehľad výdavkov vlastnej.
rozčlenených na osobné a

A. Osobné

a) podľa b) ostatné osobné

Názov platových 
a zákonov a riadne mimoriadne
a nariadení

ká Ks

1 Prezident Republiky a Kancelária prezidenta
Republiky 1,486.300 1,574.700 —

2 Snem Slovenskej republiky . 1,227.000 3,910.500 —

3 Predsedníctvo vlády. 6,735.900 3,990,000 —

4. Ministerstvo zahraničných vecí. .7,450.000| 1%,280.000 —

5 Ministerstvo národnej obrany 126,468.900| 96,256.700 —

6 Ministerstvo vnútra . 252,138.500 43,690.200 5,139.200

7 Ministerstvo pravosúdia a Najvyšší súd . 60,725.300 2,877.100 —

8| Najvyšší správny súd 1,894.300 100.000 —

9 Ministerstvo školstva a národnej osvety. 428,510.300| 32,209.300 —

10 Ministerstvo hospodárstva 31,719,000| 13,674.100 —

11 Najvyšší úrad pre zásobovanie. — 14,375.600 —

12 Štátny pozemkový úrad 4,690.800 2,874.400 —

13 Ministerstvo dopravy a verejných prác. “ 52,648.500 8,576.900 —

14 Ministerstvo financií . 166,996.700 9,019.600 150.000

15 Všeobecná pokladničná správa . — 876.500 110.000

16 | Penzie — 155,284.300 —

17 Najvyšší kontrolný dvor 2,695.500 295.000 —

Úhrn 1.145,387.000| 402,864.900| 5,399.200
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štátnej správy (skupina [.) na rok 1944
vecné výdavky.

výdavky | B. Vecné výdavky

—výdavky 1 Spolu | | Vecné já "osobné riadne mimoOriadne výdavky výdavkov ,| «s
spolu výdavky —|! spolu 2a

Ks Ks Ná

1,574.100 3,061.000 1,207.500 10.000 1,217.500 4,218,500 1

3,910.500 5,137.500 785.000 120.000 905.000 6,042.500 2

3,990.000 10,725.900 18,031.600 215,900 18,247.500 28,973.400 3

13,280.000 20,730.000 14,051.700 2,105.000 16,156.700 36,886.700 4

96,256.700 222,725.600 401,368.400 11,675.000 413,043,400 635,769.000 o

48,829.400 300,967.900 465,163.400 120,401.900 986,165.300 887,133.200 6

2,877.100 63,602.400 18,072.900 1,187.000 19,259.900 82,862.300 7

100,000 1,994.300 222.700 — 222.700 2,217.000 8

32,209.300 460,719.600 70,061.200 35,548.000 105,609.200 566,328.800. 9

13,674.100 45,393,100 42,453.400 84,833.000 127,286.400 172,679.500|| 10

14,375.600 14,375.600 23,696.000 200,500.000 224,196.000 238,371.600 11

2,874.400 7,565.200 1,557,700 — 1,557.700 9,122.900|| 12

8,376,900 61,225.400 101,535.200 18,093.400 119,628.600 180,854.000 13

9,169.600 176,166.300 13,372.400 1,943.900 15,316.300 251,482.600 14

986.500 986.500 215,737.124 245,098.000 460,835.124 461,821.624|| 15

155,284.300 155,284.300 — —. — 155,284.300|| 16

295.000 2,990.500 1,075.000 280.008 1,355.000 4,345.500 17

408,264.100| —[.553,651.100| —1.448,991.224| — 722,011.100| 2.171,002.324| 3.724,653.424|



Odvod štálnej pokladnici .

1 A. Prevádzkový rozpočet || aa.

| Podniky Náklady Ťažby | Zisk | Strala | prídel
M | a | fondo:s! 1]

g! | i
ž| o K |

1 | Tabaková režia 286,737.500| 347,234.09) | 560,549.400 — —

2| Štálna mincovňa v Kremnici 6,143:900| 9,217.700 3,073.800 — —

3| Slovenská pošta j 273,656.000, 280,762.390 | 7,106.300 — —

4 Poštová sporiteľňa 15,263.600 22,559.500 | 6,595.900 — 1,50

5|| Slovenské štátne železnice . 1.233,574,400 1.308,648.000 75,073.600 — —

6|| Štálne lesy a majetky . 675,242.700| 774,175.200 | 98,932.500 — —

7| Štátne majetky poľnohospodárskych škôl a vý

skumných ústavov a 12,761.300 12,995.400 | 234.160 — —

8| Vojenské lesné podniky . 25,574.000| 33,218.100 7,644.100 — —

9| Štátne banské a hutnícke závody. 28€,169.000| 280,319.400 150.400 — 

10| Štátne kúpele „|. 38,164.300| 38,851.200. 686.900 > — 

11 | Riaditeľstvo pre ceslovný ruch . 2,025,700 1,275.000 — 730.70€ 

12 | Visutá lanovka na Lomnický štit - 2,949.900 129.500 — 22040 | —.
|

15 | Ústav pre školský a osvetový film. 1,752.000, 1,937.090 185.00€ —

H | Štátne tlačiarne 6,621.300 7,231.000 609.700 | — o
| .

15 | Slovenská tlačová kancelária |» -3,297.600 297.600 — | 3,000.000
16 | Štálne nakladatgľstvo 4,448.300 4,448.300 — — NA

| Úhrn 2.869,081.500 2623,82:100 760,841.700.| —5,971.100 1

i

1

|

1

xa 15—16

. . vy» s S
kupina II. Správa štátnych podnikov. Ná

[ . B. Zistenie konečného o A 000 C Investičný rozpočet |
M prebytku | schodku sú L Investície pravé „IL.Obnova“ A
vádzkového zisku použije sa na na | Z konečnéhoschodkuhradí sa K hrad iasa. A |
prídely základnému imaniu všastnými — štátnou pokladnicou | sa vlastnými Hradí sa Úhrn “ |

átky — |splátka inves. odvod prostriedka- splátka splátka > h , b o odielom ôžičk prostriedka“ vlastnými . investičného |
ičných lizanv štátnej mi podniku | srevádzková| , síných! investičných s Náklady A P 14 | mi prípadne 4. |
nených [tičnýchdlhov| +vosticie átnej prevádzková trata: investičných dlh ar sh J b: — | prevádzko- | (prípadne kladní prostried- rozpočtu
hov odla zák: č " pokladnici strata dľhov ov podia Warm s ého zisku cddavk z pokladničr kami Ml

Pp no strata čiastkou , zák. č. 48/42 Ň Vá ZI preddavicom) nej hotovosti " É
nor) 48/42 SI. z. čiastkou (úmor) . i z É

| i . SI. z. Ť r. podnilku sTT 7 —— ss
Ks | h Ks o Ks m

i i | „A . j f
— — 24,741.000| 535,808.400 — — — — -— 24,741:000| 24,741.000 — - 264.500 25,005,500 1

— — 1,690.000 1,383.800 — — | — — — 1,699.000 1,690.000 — — 50.000 | 1,740,000 2

A. | Já | |

95.300 | 6,209.000 — — — — — — 39,144:000 — 52,144.000 " . 47,000.000 | 5,065.000 || 104,209.000 | 3[o © | |

— | — 3,744.700| — 1,351.200 —1—- — — 1l 14,000:000| — 3/744.760 — 10,255.300 — 14,000.000| 4
| Ea. |

z ! 19610 z : - Ú
- 1 69,260,600 5,873.600 — — | — — — -— 451,413.600 5,873.600| 425,540.000 20,000.000 80,776.200| 532,189.800 | o

| K |

- 4,200.000 | ,52,509.000 42,232,500 — — — — — 52,500.000 — - 20,060.000 72,500,000 6

- — 234.100 — — — — — - 15,000:000 234.100| 14,765.909 -—.j 349.000| 15,349,000| 7
| fa | |

- 10 406.000| — 7,23R.109 — — — — — 406.000| 404.000 — — 424.300 830.300| 8
! [i

s 150400 — — — — — 2,549.600| 2,549.600 13,19.000. — 13,197.600 — 14,376.000| 27,573.000| 9K
- — 686.900 — —? — — — - 14,215.000 686.900 13,588.100 — 3,157,000 17,432.000| 10

| 1

Ai — — — — | 750,100 — — 750.700 + — — — — — 11
K A

: — — — — ! 2,220.409 347,700 — 2,568.100 1940.000 — 1,940.000 — 60.090 2,000.000 [|| 12

Ná | J
: — 185.000 — 010- — — — 741.400 185.000. — 526.100 — 711.100| 13
z i 1“ i

i |

110.000 499.700 — | — — — — — | 660.900 499,700 160.300 — 285.000 945.000|| 14
i !

— — — — 3,000.000 — -— 3,000.000 | 20.000 — 26.000 — 20.000 50.000 || 15
| H |

— — — - — — — — 311.000 — — 300.000 — | 300.000|| 16
ia N i | , " f U Ň

1.300"| 79,869.400 90,561.000| 583,014.000 — | 5,971.100 | 347.700 | 2,549.600 8,868.400 | 689,997,700 90,561,000| 521,355.300 | 78,081.400| 124,837.000| 814,834,700
I | ra

u | ] 1
579,145.600 | | | | .

| | | | |
,

| 1 "

| | Na
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Prehľad nákladov prevádzkových rozpočtov
rozčlenených na osobné

Náklady pre
Platby podľa platových zákonov

a nariadení

Názov zamestnan- zamestnan
cov podľa Ť

a natikálavch služobných úhrn
s poriadkov
A Ks

1 Tabaková režia 3,020.400 503.400 3,523.800

2 Štátna mincovňa v Kremnici . 489.600 —- 489.600

3 Slovenská pošta 94,342.300| 52,458.600|| 146,800.900

4 Poštová sporiteľňa 6,273.100 1,069.700 1,342.800

o Slovenské štátne železnice . 776.800| 415,648.900|| 416,425.700

6| Štátnelesya majetky... ...... 1.864.600| 41,811.100| 43,675.700

7 Štátne majetky poľnohospodárskych škôl a vý

skumných ústavov poľnohospodárskych 679.000 — 619.000

8 Vojenské lesné podniky — 2,434.400 2,434.400

9 Štátne banské a hutnícke závody . 2,966,700 — 2,966.100

10 Štátne kúpele . — —

11 Riaditeľstvo pre cestovný ruch . — — —

12 Visutá lanovka na Lomnický štít. — — —

13 Ústav pre školský a osvetový film. — — —

14 Štátne tlačiarne 170.600 — 170.600

15 Slovenská tlačová kancelária . 32,700 — 32,100 |

16 | Štátne nakladateľstvo . 533.300 — 533.300

Úhrn 111,149.100| 513,926.100| 625,075.200||



. U Slovenský zákonník č. 1,

štátnych podnikov (skupina II.) na rok 1944
a vecné náklady.
vádzkového rozpočtu

Platy

zamestnancov Iné platy Ponzi Všetky Celkový
podľa voľných a mzdy enzie ostatné náklady úhrn a

smlúv b
boa

| [>
Ks

64,200 31,596.800 18,059.000 233,493.700 286,737.500 1

88.300 2,298.000 348.900 2,919.100 6,143,900 2

1,434,800 600,000 . 13,025.000 111,795.300 213,656.000 3
ft

— 11948.000 10.000 6,662.800 15,963,600 4

— 90,238.000 119,739.700 607,171.000 1.233,574,400 5

5,966.200 183,421.200 6,889.400 435,290.200 675,242.700 6

302.000 4,312.200 — 7,408,100 12,761.300 7

867.200 8,886.500 12.000 13,313.900 25,574.000 8

4,097.500 33,384.200 8,220.000 231,500.600 280,169.000 9

3,450.400 6,328.200 — 28,385.700 38,164.300 10

484.400 — — 1,541,300 2,025.700 11

525.800 181.800 — 2,242,300 2,949,900 12

639,500 31.000 — 1,075.500 1,752.000 | 13

128.800 2,355.000 35.000 3,931.9200 6,621.300 14

2,190.500 116.800 — 957.600 3,297.600 15

194.400 21.200 — 3,699,400 4,448,300 16

20,434.000 365,184.900 166,399.000 1.690,388.400 2.869,581.500
1 —



“s Kapitál | Úrokaúmor| Správa Úhrn
Od P

— š V Ydavk ya x Ks

1l Štátny dlh.

1 Vnútorný štátny dlh: M

I. Dlh založený. 3.631,815.352| 184,627.018 — -184,627.018
IL. Dlh prechodný. 1.185,000.000| 75,475.000 — 75,415.000

8 1. (áhrn) 4.816,815.352 | 260,102.018 — 260,102.018

2 Zahraničný dlh . — — — —

Správne výdavky . — — 9,800.000| 9,800.000

Štátovkový dlh. 453,000.000 3,000.000 — 3,000.000

Úhrn skupiny III. 5.269,815.352| 263,102.018 9,800.000| 272,902.018

sl , Úroka úmor| Správa Úhrn—| S Príjmys a
al 8
PÍPA Ks

1 | Štátny dih.

1 Úhrada štátnymi podnikmi 136,958.281 — 136,958.281
2 Úhrada samosprávnymi sväzkami . 965.087 — 965.087

3 Úhrada zo zvláštnych prameňov príjmových. 1,002.226 — 1,002.226
4 Úhrada od Slovenskej národnej banky na umo

renie štátovkového dlhu 3,000.000 — 3,000.000

5 Úhrada štátnou správou 121,176,424 9,800.000| 130,976.424

Úhrn skupiny III. 263,102.018 9,800.000 212,902.018
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Prehľad investičného rozpočtu.
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“

B. Investičný rozpočet.

s Štátne výdavky Ks
Ti

I. Investičné náklady štátnych podnikov (investície pravé) 521,355.300

1a Investičné náklady vlastnej štátnej správy 694,513.000

Úhrn investičného rozpočtu 1.215,868.300



28

s Štátne príjmy Ke
b

m

. ||| Investičné príjmy štátnych podnikov . — +)

-Investičné príjmy vlastnej štátnej správy . 3,680.000

Úhrm 3,680.000—
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Príloha A.

SKUPINA I.

Vlastná štátna správa.
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Slovenský zákonník č. 1. 27

1. Prezident Republiky a Kancelária prezidenta Republiky.

! 1944

sl [$ x"
El 2] S Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrnSžl5
bá BA A - Ks

1. Prezident Republíky a Kancelária
prezidenta Republiky.

1 Prezident Republiky a Kancelária |
| prezidenta Republiky.

1 Prezident Republiky: | |
A. Osobné výdavky . „1 1,250.000 — 1,250.000

. |

/ ! Titul 1. (úhrn) 1 1,250.000 — 1,250.000

9 Kancelária prezidenta Republiky. |

1 Civilné oddelenie:
A. Osobné výdavky . 1,627.800 — 1,627.800

B. Vecné výdavky 1,199,500 — 1,199,500

S 1. (úhrn) 2,827.300 — 2,827.300

2 lVojenské oddelenie:
A. Osobné výdavky . 183.200 — 183.200
B. Vecné výdavky 8.000 10.000 18.000

$ 2. (úhrn) 191.200 | 10.000 201.200

Títul 2:

A. Osobné výdavky . 1,811.000 — 1,811.000
"B. Vecné výdavky 1,207.500 10.000 1,217.500

Titul 2. (úhrn) 3,018.500 10.000 | 3,028.500

Kapitola 1.

A. Osobné výdavky:
Titul 1.. 1,250.000 — 1,250.000

Titul 2. . | 1,811.000 — 1,811.000

Úhrn „| 3,061.000 — 3,061.000

B Vecné výdavky: |
Titul 1, M — — —
Titul 2. MN 1,207.500 10.000 1,217.500 >

Úhrn i 1,207.500 10.000 1,217.500
i s

Úhrn osobných výdavkov | 2,061.009 — 3,061.000
Úhrn vecných výdavkov „0. 1,207.500 10.000 1,217.500

1

Celkový úhrn kapitoly 1. . | 4268.500 10.000 | 4,278.500
|
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1. Prezident Republílkrya Kancelária prezidenta Republiky.

Kancelária prezidenta Republiky .

Celkový úhrn kapitoly 1.

Ää M 1944
— di Ň

2l. ch Štátne príjmy ——
#|£/ 5 Ks

Má [HO A,

1. Prezident Republiky a Kancelária
prezídenta Republiky.

1 Prezident Republiky a Kancelária prezidenta Republiky.

1 Prezident Republiky —

2
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2. Snem Slovenskej republiky.
1944

s| [+
21. % Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrn
> g 5

há EB a. Ks

2. Snem Slovenskej republiky.

2 Snem Slovenskej republiky. .

1 Snem.
1||Poslanci:

A. Osobné výdavky . 3,704.000 — 3,704.000

S 1. (úhrn) 3,704.000 — 3,104.090

2/|Sekretariát Snemu:
A. Osobné výdavky. 1,433.500 — 1,433.50G
B. Vecné výdavky 785.000 120.000 905.000

8 2. (úhrn) 2,218,500 120.006 2,338.500

Títul 1:

A. Osobné výdavky. 5,137.500 — 5,137.500
B. Vecné výdavky 785.000 120.000 905.000

Titul 1. (úhrn) 5,922.500 120.000| 6,042.500

Kapitola 2.

A. Csobné výdavky:

Titul 1. 5,137.500 — 5,137,500

B. Vecné výdavky: |

Titul 1. 785.000 120.000 | 905.000

Úhrn osobných výdavkov 5,137.500 — 5,137.500
Úhrn vecných výdavkov 785.000 120.000 905.000

Celkový úhrn kapitoly 2 5,922.500 120.000 6,042.500
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2. Snem Slovenskej republiky.
|

o M s s. OSOa l-4l% Štátne príjmyslAalá KsSAla

2. Snem Slovenskej republiky.

2 4 Snem Slovenskej republiky.

1 Snem o, 10.000

Celkový úhrn kapitoly 2. 10.000
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3. Predsedníctvo vlády.
1944

„s 
2l. sa Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrns žik

.

3. Predsedníctvo vlády.

31/1 Predsedníctvo vlády.

1 | Predseda vlády:
1. Plat predsedu vlády .. 0. . 160.000 — 160.000
2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe pred

sedu vlády 40.000 — 40.000

$1. (úhrn) 200.000 — 200.000

2/Výdavky všeobecné:
A. Osobné výdavky . 2,800.100 — 2,800.100
B. Vecné výdavky 387.800 80.900 |. 468.700

S 2. (úhrn) 3,187.900 80.900 | 3,268,800
|3|Štátny sekretariát pre záležitosti |

nemeckej národnej skupiny na |
Slovensku: |
A. Osobné výdavky. 476.600 — | 476.600
B. Vecné výdavky 108.400 15.000 || 123.400

|

8 3. (úhrn) 585.000 15.000 || 600.000
|

4 |Fond na nepredvídané výdavky vlá- Ť
dy a Fond B.: U

.B. Vecné výdavky 10,200.000 — | 40,200,000

Títul 1:

A. Osobné výdavky. 3,416.700 — 3,476.700.
B. Vecné výdavky 10,696.200 95.900|| 10.792.100

Titul 1. (úhrn) 14,172.900 95.900| 14,268.800

|

2 Členovia vlády.

1/Predseda vlády a ministri:
A, Osobné výdavky . 40.000 — | 40,000
B. Vecné výdavky 100.000 — 1 100.000

Titul 2. (úhrn) 140.000 — 140.000

| 8 Štátny štatistický úrad:
A. Osobné výdavky . 4,570.600 — 4,57.600
B. Vecné výdavky .1,368.000 50.000| 1,418.000

Titul 3. (úhrn) 5,938.600 | 50.000 5,988.600
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3. Predsedníctvo vlády.
1944

i "ai

ž S o Š tátne v Ýdav k y riadne mimoriadne úhrn
s £lbf

sá la | Ks

4 Úrad propagandy:
. A. Osobné výdavky. 2,200.000 — 2,2011000

B. Vecné výdavky 3,930.600 50.000 3,980.600

Titul 4, (úhrn) 6,130.600 50.000 6,180.600

5 „Slovenský zákonník a Úradné no
viny:
A. Osobné výdavky. 438.600 — 438.600
B. Vecné výdavky 1,936.800 20.000 1,956.800

Titul 5. (úhrn) 2,375.400 |, 20.000 2,395.400

Kapitola 3.

A. Osobné výdavky:
Titul 1. 3,476.700 — 3,476.700
Titul 2, . 40.000 — 40.000
Titul 3. 4,570.600 — 4,570.600
Titul 4, 2,200.000 | — 2,200.000
Titul 5, 438.600 — 438.600

Úhrn 10,725.900 — 10,725.900

B. Vecné výdavky: o
Titul 1. 10,696.200 95.900 10,792.100
Titul 2. 100.000 — 100.000

Titul 3, 1,368.000 50.000 1,418.000
Titul 4. 3,930.600 50.000| 3,980.600
Titul 5. 1,936.800 20.000 1,956.800

Úhrn 18,031.600 215,900 18,247.500

Úhrn osobných výdavkov 10,725.900 — 10,725.900
Úhrn osobných výdavkov 18,031.600 215.900|| 18,247.500

i Celkový úhrn kapitoly 3. 28,157.500 215.900| 28,973,400
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3. Predsedníctvo vlády.

aj c 1944
© m z :al | 5 Štátne príjmy
s | | 8 KsS [BA

3. Predsedníctvo vlády.

3 Predsedníctvo vlády. s
3 Štátny štatistický úrad. 4,630.000

4 Úrad propagandy. 80.000

5. Slovenský zákonník a Úradné noviny . 3,086.500
“%

Celkový úhrn kapitoly 3. 1,196.500
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3. Predsedníctvo vlády.

| 1944
s| 15l
2 ča! Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrn
ae[Zl]
[č| a Ks

|

4 Úrad propagandy:
. A, Osobné výdavky. 2,200.000 — 2,20.000

B. Vecné výdavky 3,930.600 50.000 3,980.600
|

Titul 4, (úhrn) 6,130.600 50.000 | 6,180,600

5 Slovenský zákonník a Úradné no
viny:
A. Osobné výdavky. 438.600 — 438.600
B. Vecné výdavky 1,936.800 20.000 1,956.800

Titul 5. (úhrn) 2,375.400 20.000 2,395.400

Kapitola 3.

A. Osobné výdavky:
Titul 1. 3,476.700 — 3,476.100
Titul 2. . 40.000 — 40.000
Titul 3. . 4,570.600 — 4,570.600
Titul 4 2,200.000 — 2,200.000
Titul 5 438.600 — 438.600

Úhrn 10,725.900 — 10,725.900

B. Vecné výdavky: o
Titul 1, 10,696.200 95.900 10,792.100
Titul 2. 100.000 — 100.000
Titul 3. 1,368.000 50.000| 1,418.000
Tital 4. 3,930.600 50.000| 3,980.600:
Titul 5. 1,936.800 20.000 1,956.800

Úhrn 18,031.600 215.900 18,247.500

Úhrn osobných výdavkov 10,725.000 | — 10,725.900

Úhrn osobných výdavkov 18,031.600 215.900| 18,247.500

Celkový úhrn kapitoly 3. 28,157.500 215.900|| 28,973.400
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3. Predsedníctvo vlády.

33

S ta z ..

a| 3 z Štátne príjmy
sá [A la Ks

3. Predsedníctvo vlády.

3 Predsedníctvo vlády.
[a

3 Štátnyštatistický úrad. 4,630,000

4 Úrad propagandy. 80.000

5. Slovenský zákonník a Úradné noviny . 3,086.500
“ee

Celkový úhrn kapitoly 3. 1,196.500
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4, Ministerstvo zahräničných vecí.
1944

— N
2l ..|Š Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrn> Zš

4. Ministerstvo zahraničných vecí.

411 Ministerstvo zahraničných vecí.

1| Minister:
1, Plat ministra 0... 0... 150.000 — 150.000
2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe ministra 25.000 — 25.000

S 1. (úhrn) 175.000 — 0 15000

2 Ústredná správa: |
A. Osobné výdavky. 20,555.000 — 20,555.000
B. Vecné výdavky 7,171:000 605.000 | 1,116-000

$2. (úhrn) 27,726.000 605.000 | 28,331.000

Tital 1:

A. Osobné výdavky . 20,730,000 — 20,730.000
B. Vecné výdavky . 7,171.000 605.000 1,776.000

Titul 1. (úhrn) 27,901000| 605.000 | 28,506.000

2 Zahraňičná služba. |

1|Vyslanectvá: |
B. Vecné výdavky 3,800.000 1,030.000 || 4,830,000

5 1. (úhrn) 3,800.000 1,030.000 | 4,830.000
|

2 |Konzuláty: |
B. Vecné výdavky 1,540.000 410.000 2,010.000

S 2. (úhrn) 1,540.000 470.000 | 2,010.000

3| Ochrana záujmov SRcudzími štátmi:
B. Vecné výdavky 330.000 — 330.000

" |

8 3. (úhrn) 330.000 — | 330.000

Titul 2:.

B. Vecné výdavky 5,670.000 1,500.000 1,170.000

Titul 2, (úhrn) 5,670.000 | 1,500.000 7,170,000

Účastenstvo na medzinárodných in- |
3 štitúciách a rokovaniach:

B. Vecné výdavky 160.000 — 160.000

Titul 3. (úhrn) 160.000| |, — | 160.000
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4, Ministerstvo zahraničných vecí.
1944

— "©

á S So Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrn
P154háČl Ks

4| 4 Služba zpravodajská a informačná.

1/Činnosť informačná a vydávateľ
ská:
B. Vecné výdavky 150.000 — 150.000

m S 1 (úhrn) 150.000 — 150.000

Z IKultúrny a propagačný styk s cu
dzinou:
B. Vecné výdavky 900.700 — 1900700

|

8 2. (úhrn) 900.700 — | 900.700

Titul 4:

B. Vecné výdavky. 1,050.700 — .1,050,700

Titul 4, (úhrn) 1,050.709 — 1,050.700

Kapítola 4 |

A. Osobné výdavky:
Titul 1. 20,730.009 — 20,730.000
Titul 2, — — —
Titul 3. — — —
Titul 4. — — ! m

Úhrn 20,13000 | — 20,130.000

B. Vecné výdavky: |
Titul 1. 7,171.000 605.000 | — 7,776.090
Titul 2. 5,670.000 1,500.000: | — 7,170.000
Titul 3. a 160.000 — 160.000
V U " 1,050.700 — 1,050.700

Úhrn 14,051.700 2,105.000 16,156.700

Úhrn osobných výdavkov 20,730.000 — 20,730,000

Úhrn vecných výdavkov 14,051.700 2,105.009 | 16,156.700

Celkový úhrn kapitoly 4. E4,781.700 2,105.000|| 36,886.700
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4. Ministerstvo zahraničných vecí.

a M 1944
© Z z ,.šla.lš Štátne príjmyslšlá | Ks
sá [AO] Ad

4. Ministerstvo zahraničných vecí.

4| 1 Ministerstvo zahraničných vecí.

2 Ústredná správa . . . . a... 11.000

Titul 1. (úhrn) 11.000

2 Zahraničná služba.

1 Vyslanectvá... 0... 1,710.500
2 Konzuláty ie 2,205.500

Titul 2. (úhrn) 3,916000 |

Celkový úhrn kapitoly 4, 3,927,000
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5. Ministerstvo národnej obrany.
/ 1944

— A

ž S o Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrnsle | k
sá [A[A Ks

5. Ministerstvo národnej obrany.

Ministerstvo národnej obrany. 

Ústredná správa.

Minister:
1, Plat ministra |... 100,000 — 100.000
2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe ministra 33.400 — 33.400

| .

A. Osobné výdavky |... 0.0.0.0... 133.400| — 5 133.400

8 1. (úhrn) . . „0 133.400 — 0133400
| NS

2| Zahraničné orgány: |
A. Osobné výdavky . . . . |... 0... 4.1 700000 — 700.000
B. Vecné výdavky . |... 330.000 — 350.000

" $82. (úhrn) . . . | 1,050.000 — - 1,050.000
s |

Kancelárske potreby, tlačivá a iné
vecné výdavky:
B. Vecné výdavky . |... i 3401000 — | 340.000

| 1

8 3. (úhrn) . .. 340.000 — 0340:0007

Naturálne a ubytovacie výdavky: |
B. Vecné výdavky . 200.000 — | 200.000

8 4. (úhrn) | 200.000 — 1. 200000
| U

Telegrafa telefon: |
B. Vecné výdavky . | 130.000 — 130.000.

| |

$ 5. (úhrn) „4. 130.000 — 0 130.000
|

Cestovné a dopravné výdavky: |
B. Vecné výdavky , | 409.000 — 400.090

$ 6. (úhrn) | „400.000 — | 400.000
] |

Titul 1: | |

A. Osobné výdavky. . | 833.400 — 833.400
B. Vecné výdavky „| 1,420.000 — 1,420.000

Titul 1. (úhrn) | 2,253.400 — 2,253.400|
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5. Ministerstvo národnej obrany.
| 1944

— M |

Ž a a Štátne výdavky riadne. | mimoriadne úhrns| 2 | k) —
sá [A [a] Ks

5|2 Národná obrana.

1 |Platy vojenských gážistov:
A. Osobné výdavky. 114,839.200 — 114,339,21J9

S 1. (úhrn) 114,839.209 | — 114,839.200

2 Peňažné náležitostí mužstva: | >
A. Osobné výdavky . 60,1321» | — 60,732,700

! S 2. (úhrn) 60,732.709 — 60,732,7090

$ |Platy obč. úradníkov, kancelárske- | |
ho personálu a zriadencov:
A. Osobné výdavky . 11,218.100 — 11,218100

B. Vecné výdavky 100.090 — | 100.309
|

S 3. (úhrn) 11,318.190 — | 11,318.190

41|Paušály, služ. knihy a tlačivá: | |
B. Vecné výdavky 9,300.)00 | — —9,309,609

| T
8 4. (úhrn) 9,300.000 | — 9,309.105

5 |Naturálie:
B. Vecné výdavky 182,026.990 — 182:026.909

S 5. (úhrn) 182,026,900 — 152,026.950

6||Proviantné sklady:
A. Osobné výdavky . 1,550.000 — 1,550.090
B. Vecné výdavky 100.006 — 100.600

S 6. (úhrn) 1,650.000 — | 1,650.000
70|Výstroj a lôžka:

A. Osobné výdavky . 881.590 — 881.500
B. Vecné výdavky 38,738.%0 — 38,738.000

S 7. (úhrn) 29,619.500 — 39,619.500

8 [Ubytovacie výdavky:
A. Osobné výdavky. 160.430 — 100.010

B. Vecné výdavky 28,109.200 — 28,190.0009—
S 8. (úhrn) 28,200.000 | — | 28,200.000

9 [Nákup koní a výdavky za triedenie | |

koní: |
B. Vecné výdavky 6,529.000 — | 6,529.510

y 8 9. (úhrn) 6,520,090 | — 1 6,529.000
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5. Ministerstvo národnej obrany.
1944

31 |:

$3 Sa Štátne výdavky riadne | mimoriadne úhrn
žlč lá K

|

k | |

15|21l10/Chov vojenských koní:
A, Osobné výdavky . 150.000 — . 150.100
B. Vecné výdavky 1,751.8200 — 1,751.500

$ 10. (úhrn) 1,901,800 — | 1,901.800

111Zdravotníctvo:
je A. Osobné výdavky . 2,322.290 — 2,322.200

B. Vecné výdavky 5,120.000 — 5,72000

8 11. (úhrn) 8,042.200 — 8,042.200

121Vzdušné zbrane:
A. Osobné výdavky . 4,625.800 — 4,625,800
B. Vecné výdavky 32,500,000 — 32,500.300

S 12. (úhrn) 37,125.800 — | 37,125.300

13 Pionierstvo:
A. Osobné výdavky. 662.100 — 662.100
B. Vecné výdavky" 2,430.000 — 2,430.000

$ 13. (úhrn) 3,092.400 || — 3,092.400

14 Staviteľsťvo:
A. Osobné výdavky . 143,600 — 143.600
B. Vecné výdavky 3,021.000 10,825.000 13,846.100

S 14. (úhrn) 3,164.690 10,825.300 13,989.600

15|Telegraf a telefon: i
A. Osobné výdavky . 120,900 — 120,900
B. Vecné výdavky 3,810.000 — 3,810.000

8 15. (úhrn) 3,930.900 — 3,930.900

161]Automobilníctvo:
A. Osobné výdavky , 3,565.400 — 3,365.400
B. Vecné výdavky 8,520,000 — 8,520,000

S 16. (úhrn) 12,085.400 — 12,085.400

17lVozotajstvo:
B. Vecné výdavky 1,350.000 — 1,350.000

$ 17, (úhrn) 1,350.000 — 1,350.000

18/|Zbrane a delostrelecký materiál:
B. Vecné výdavky 2,600.000 — 2,600.000

S 18. (úhrn) 2,600.000 — | 2,600.000
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5. Ministerstvo národnej obrany.

| | | 1944 i
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5|2|19|Špeciálna výzbroj delostrel, zvlášt
ne bojové prostriedky a optické
prístroje:
B. Vecné výdavky . 700.000 — 700,000 [

S 19. (úhrn) , | 706.009 — 700.000|

20/Ústavy zbrojnej správy:
A, Osobné výdavky . 4,515.900 — 4,515,900
B. Vecné výdavky 1,500.000 — 1,500.060

S 20. (úhrn) 6,015.900 — 6,015.209|

21/|Strelivo a výbušiny:
B. Vecné výdavky 6,850.000 — 6,850.000

$ 21. (úhrn) 6,850.000 — 6,850.000

221Delostrelecké cvičištia a strelnice:
B. Vecné výdávky 100.000 — 100,000

S 22. (úhrn) 100.000 — 100.000

231Vojenský technický a chemíckýústav:
A. Osobné výdavky . 855,100 — 855,100
B. Vecné výdavky 700.000 | — 700.000

$ 23. (úhrn) - 1,555.100 — 1,555.100

24!Lekárnictvo: |
A. Osobné výdavky . 508.100 — 508.100

B. Vecné výdavky , 5,081.000 — 5,081.000 |

8 24, (úhrn) 5,589,100 — 5580,100
25| Vojenské učilištia:

A. Osobné výdavky. 490.800 — 490.800
B. Vecné výdavky 6,099, — 6,009.200

8 25. (úhrn) 6,500.000 — 6,500.000

26|Telesná a mravná výchova:
B. Vecné výdavky 155.000 — 155.000:|

$ 26. (úhrn) 155.000 — 155.000
27]Branná výchova: :

B. Vecné výdavky . . . . .-. 2,089.500 — 2,089.500|

.8 21, (úhrn) 2,089.500 — 2,089.500 |
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» — S Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrns.2.# | |s Ks

. / x
2 Výcvik vojosôb v zálohe a cvičenie

vojska:
A. Osobné výdavky . . . 5.000 — 5.000
B. Vecné výdavky . . . . . ... 5000 — 5.000

8 28. (úhrn) 10.000 — 10.000

Dopravné a cestovné výdavky:
B. Vecné výdavky 9,700.000 — 9,700.000

| S 29, (úhrn) 9,100.000 | — 9,7%).000

30/Náhrady: |
B. Vecné výdavky . . . 270.000| — 270.000

8 30. (úhrn) 210000 | — 270.000
Renty, rady a iné potreby:

B. Vecné výdavky . . . . .« 680.000 — 680.000

S 31. (úhrn) 680.000 — „680.000
Vojenské hudby:

B. Vecné výdavky . „ .. . . . 200.000 — 200.000

S 32. (úhrn) 200.000 — | 200.000

Vojenský vedecký ústav: |
B. Vecné výdavky . . .. .. 90.000 — | 90.000

S 33. (úhrn) 90.000. — | 90.000

| Titul Z: |
A. Osobné výdavky . . . . . . . . 207,286.700 — 201,286.700
B. Vecné výdavky . . . ... . . 360,726.400| 10,825.000| 371,531.400

Titul 2. (úhrn) 568,013.100 10,825.000| 578,838.100|.

Nemecká vlienská misia:
A. Osobné výdavky . . . .. 200.000 — 200.000
B. Vecné výdavky . . . . . 400.000 — 400.000

Titul! 3. (úhrn) 600.000 — 600.090

[Sociálna starostlivosť v pôsobno
sti voj správy:
B. Vecné výdavky . . .... . . 270,000 — 270.000

Titul 4. (úhrn) 270.000 | — 270,300

Civilná protiíletecká ochrana: |
A, Osobné výdavky . . . . . .L ... 500,000 — 900.000

| B. Vecné výdavky .„. . . . . . 1,000.000 — 1,000.000

Tituľ 5, (úhrn) 1,500.000 | — 1,500.000



1944

s| [5
2 So Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrafa glo©| H H
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5| 6 Civilné letectvo:
A. Osobné výdavky . 1,196.800 — 1,196.800.
B. Vecné výdavky 815.000 500.000 1,315.000

Titul 6. (úhrn) 2,011.800 500.000 |. 2,511.800

7 Štátny hydrologický a meteorolo
fický ústav:
A. Osobné výdavky. . 1,373.800 — 1,373.800
B. Vecné výdavky | 872,800 — 872.800

Titul 7. (úhrn) „| 2246.600 — 2,246.600|

8 Vojenský zemepisný a reprodukč
ný ústav:
A. Osobné výdavky . 125.600 — 125.600

B. Vecné výdavky 600.000 — 600.000

Titul 8. (úhrn) 725.609 - — | 125.600

9 Pracovný sbor:
A. Osobné výdavky . . 10.293.000 — 10.293.000
B. Vecné výdavky 32,121.500 350.000|| 32,471.500

Titul 9. (úhrn) 42,414.500 350.000 42,764.500

10 Slovenský letecký sbor:
A. Osobné výdavky. 916.300 — 916.300
B. Vecné výdavky 3,142,700 — | 3.142.709

Titul 10. (úhrn) 4,059,000 — 4,059.000

. - Kapitola 5.

A.Osobné výdavky:
Titul 1.. 833.400 — 833.400
Titul 2. . 207,286.700 — 207,286.700
Titul 3 200,000 — 200.000
Titul 4 — — —

Titul 5 500.000 — 500,000
Titul 6. 0.0.0.0 1,196.800 — 1,196.800
Titul 1... 0.2002 1,373.800 — 1,373.800
Titul 8 125.600 — 125.600

Titul 9. . 10,293,000 — 10,293.0090
Titul 10.. , 916.300 — 916.300

Úhrn 222,125.600 — 222,725.600

|
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5. Ministerstvo národnej obrany.

| 1944
s| [+

ž s | a Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrnAl a —
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5 B. Vecné výdavky:

Titul 1. 1,420.000 — 1,420.000

Titul 2 360,726.400 10,825.000|| 371,551.400
Titul 3. . 400.000 — 400.000
Titul 4. 210.000 — 270.000
Titul 5... 1,000.000 — 1,000.060
Titul 6... 0.0... ne 815.000 500.000 1,315.000
Titul 7 872.800 — 872.800
Titul 8 600,000 — 601.090
Titul 9... 32,121.500 350.000 32,471.500

Titul 10,. „a1 3,142.700 — —3,142.700 !

| Úhrn . . .| 41,368.400 | 11,675,000| 413,043.400 |

2 Úhrn osobných výdavkov . . .| 222,725.600 — 222,725.600

1 Úhrn vecných výdavkov . . .| 401,368.400| 11,675.000| 413,043.400

Celkový úhrn kapitoly 5. . . .| 624,094.000 | 11,675.000|| 635,769.000

ii

|

|

|

|
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5 6 Civilné letectvo:
A. Osobré výdavky . 1,196.800 — 1,196.800

| B. Vecné výdavky 815.000 300.000 1,315.000

Titul 6. (úhrn) 2,011.800 500.000 2,511.800

7 Štátny hydrologický a meteorolo
fický ústav:
A. Osobné výdavky . 1,373.800 — 1,373.800
B. Vecné výdavky . 872.800 — 872.800

Titul 7, (úhrn) . | 2,246.600 — 2,246.600

8 Vojenský zemepisný a reprodukč
ný ústav:

A. Osobné výdavky. 125.600| — 125.600
B. Vecné výdavky 600.000 | — 600.000

Titul 8. (úhrn) 725.600| — 125.609

9 Pracovný sbor:
A. Osobné výdavky . . 10.293.000 — 10.293.000
B. Vecné výdavky 32,121.500 350.000| 32,471.500

Titul 9. (úhrn) 42,414.500 350.000| 42,764.500

10 Slovenský letecký sbor:
A. Osobné výdavky . 916.300 — 916.300

B. Vecné výdavky 3,142,700 — | 3,142.700

Titul 10. (úhrn) 4,059,000 — 4,059.000

- - Kapítola 5.

A.Osobné výdavky:
Titul 1. . 833.400 — 833.400
Titul 2 207,286.700 — 207,286.700
Titul 3 200.000 — 200.000
Titul 4 — — —

Titul 5... 500.000 — 500.000

Titul 6. . 1,196.800 — 1,196.300
Titul 7 - 1,373.800 — 1,373.800
Titul 8 125.600 — 125.600

Titul 9. . 10,293.000 — 10,293.000
Titul 10.. , 916,300 — 916.300

Úhrn 222,725.600 — 222,725.600

|



Celkový úhrn kapitoly 5.

Slovenský zákonník č. 1. 43

5. Ministerstvo národnej obrany.
1944
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o B. Vecné výdavky:

Titul 1 1,420.000 — 1,420.000
Titul 2 360,726.400 10,825.000|| 371,551.400
Titul 3 400.000 —. 400.000
Titul 4 210.000 — 270.000
Titul 5... 1,000.000 — 1,000,060
Titul 6. . 815.000 500.000 1,315.000
Titul 7 872.800 — 872.800

Titul 8 600.000 — 601.000
Titul 9... 32,121.500 359.000 32,471.500
Titul 10. . A 3,142.700 — —3,142.700

Úhrn 401,368.400 | 11,615.000| 413,043.400

s02sÚhrn osobných výdavkov 222,725.600 — 222,725.609

Úhrn vecných výdavkov 401,368.400 11,675.000|| 413,043,400

624,094.000 | 11,675.000| 635,769.000
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5, Ministerstvo národnej obrany.
1

a s U | 1944
© s a4 z ,. |2Ll | © Státne príjmy
a | SZ p |918 1/18 KsM pa. | |

l

| 5. Ministerstvo národnej obrany.
1I

1 - Ústredná správa . —

2 Národnáobrana. . 0... o 9,495.000
3 Nemeckávojenskámisia . . |... —
4 Sociálna starostlivosť v pôsobnosti voj, správy . . .. —
5 Civilnáprotileteckáochrana . . |... ... ... 5,000
6 Civilné letectvo |... 120.000
7 Štátny hydrologický a meteorologický ústav . . . . . ... —

8 Vojenský zemepisný a reprodukčný ústav . . . . . . . . | 5011.000
9 Pracovný sbor . . 12,500.000

10 Slovenskýletečký sbor . |... 100.000

Celkový úhrn kapitoly 5... . 22,720.000

j
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6. Ministerstvo vnútra.

| 1944g [+ u | al
sa sv Štátne výdavky riadne | mimoriadne| úhrn
2 BS —“T——“——..

M A A Ks

s L. „5 |6 Ministerstvo vnútra. |
|

1 Ministerstvo vnútra. |
/

1 |Minister: |
1.Plat ministra NA 100.000 — 10. 100000
2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe ministra 33.400 — 33.409

A. Osobné výdavky. 133.400) — 1 133400

| |

S 1. (úhrn) 133.400| — | 133.400
lo, | U

2Ústredná správa a úrady verejnej | |
| správy vnútornej: |

A. Osobné výdavky . 97,626.500 — | 97,626.509
B. Vecné výdavky 12,436.600| 2,370.000 | 14,8C6.600

$ 2. (úhrn) 110,063.100| 2,370.000 | 112,433.100

3 |Policajné úradya orgány: |
A. Osobné výdavky . 34,260.600 — | 34,260.600
B. Vecné výdavky 5,193.200 325.000 | 5,518.200

8 3. (úhrn) 39,453.800 | 325.000 39,778.800

4 Ústredňa štátnej bezpečnosti:
B. Vecné výdavky 2,080.000 645,300| 2,725.300

5 4. (úhrn) 2,080.000 645,300| 2,725.300

5 Kriminálna ústredňa:
B. Vecné výdavky 417.300 88.000 505.300

8 5. (úhrn) 417.300 88.000: 505.300

6 Hraničná a rozhraničovacia služba:
B. Vecné výdavky . — 850.000 850.000

S 6. (úhrn) -.... — 850.000 850.000

7 |Vyživovacie príspevky:
B. Vecné výdavky . 2,000.000 — 2,000.000

S 7. (úhrn) 2,000.000 — 2,000.090

8 Sčíťanie ľudu: |
B. Vecné výdavky . — 1.090 | á 1.000

“ S 8. (úhrn) — 1.000
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6. Ministerstvo vnútra.
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1.9/|Samosprávne prídely:
B. Vecné výdavky . 24,338.000 — 24,338.000

8 9. (úhrn) 214,338.000 — 24,338.000

101Príspevky štátnym stranám a polo
vojenským organizáciám:
B. Vecné výdavky . — 25,000.000| 25,000.000

5 10. (úhrn) — 25,000.000 25,000.000

Titul 1:

A. Osobné výdavky .“. 132,020.500 — 132,020.500
B. Vecné výdavky . 46,465.100| 29,279.300| 75,744.400

Titul 1. (úhrn) 178,485.600| 29,279.300| 207,764.900

2 Žandárstvo:

A. Osobné výdavky. 88,799,000| — 5,139.200| 93,938.200
B, Vecné výdavky , 23,797:000 150.000| 23,947.600

Titul 2. (úhrn) 112,506.000 5,289.200| 117,885.200

3. Sociálna správa.

1/50ociálne poistenie:
B. Vecné výdavky. 33,548.000| 139.800| 33,687.800

S 1. (úhrn) 33,548.090 139.800| 33,687.800

2| Starostlivosť stavebná a bytová:
B. Vecné výdavky. — 27,4.500 || 27,904.500

$ 2. (úhrn) — 27,904.500| 27,904.500

3| Starostlivosť o mládež:

A. Osobné výdavky 2,056.900 — 2,056,900
B. Vecné výdavky . . 20,312.000 375.000| 20,637.000

S 3. (úhrn) 22,368.900 375.000 22,143.900

4 |Starostlivosť o sociálne ustano
| vízne:

B. Vecné výdavky . — 500.090 500.000

$8 4. (úhrn) — 500.000 500.000
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6. Ministerstvo vnútra.
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6|3|5|Starostlivosť o prisťahtovalcov,vy-|
sťahovalcov a utečencov: |
A. Osobné výdavky " | 19.000 — 10.000
B. Vecné výdavky . A 200.000 105.003 305.099

5 5. (úhrn) , | 210.090 105.009 „315.000
|

6 jStarostlivosť o robotnícke druž- |
" stvá konzumné a výrobné: I

B. Vecné výdavky . A — | 23.900 | 23.009

8 6. (úhrn) 1 — | 23,009 | 23.000

7 |Štátny príspevok k prídavkom na | |deti robotníkov podľa zákona č.:
217/1941 Sl. z. | |

|

B. Vecné výdavky. 2.0.14 70000000] — | 70,000.000
S |

8 7. (úhrn) 70,009.000 | — |. 79,030.000
1

8 |Náklad spojený s vykonávaním zá- | |
kona č. 43/1929Sb z. a n o štátnych
starobných podporách:
B. Vecné výdavky . 3,900,000 — 3,900,000

S 8. (úhrn) 3,900.000 | — 3,999.000

Titul 3: |

- A. Osobné výdavky 2,066.900 — 2,065.900|
" B. Vecné výdavky. „ 3. 127,960.000| 29,047.300| 157,007,300

Titul 3. (úhrn) „| 120,025.900 | 29,047.200|| 159,074.200

4 Organizácia práce. |

1 Ústredný úrad práce a úrady práce: |
A. Osobné výdavky „ 16,180.100 — 10,1820.100
B. Vecné výdavky . 2,080.00" 2,500.000 | 4,580.000

8 1. (úhrn) | 12,260.100| 2,500.000| 14,760.100

2| Starostlivosť o nezamestnaných a |
iné podporné akcie: | L
A. Osobné výdavky i: 1.000| — 0100
B. Vecné výdavky . . | | 10.009 | 7,420,000 | — 7,430.000

8 2. (úhrn) | 11.000| 7,420.000| — 7,431.000
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6. Ministerstvo vnútra.

MNE í 1944
a | 1 |

— ]

2 | 5. Štátne výdav ky riadne mimoriadne úhrn2 SIS
s Il 4 T—

[5 [7 a Ks
se

i .
6l4|3l0/Pracovné tábory: # ,

B. Vecné výďavky . .. — 1,350.000 | 1,350.000

S 3. (úhrn) — 1,350.000 1,350.000

Titul 4:

A. Osobné výdavky 10,181.100 — 10,131.100
B. Vecné výdavky . 2,090.000 11,270.000 13,360.000

Titul 4. (úhrn) A2,271.100 11,270.000 | 23,541.100:
|

5 Starostlivosť o vojenských poškodencov:

1|Štátny úrad pre vojenských poško
dencov v Bratislave:
A. Osobné výdavky , 2,585.600 — 2,585.600
B. Vecné výdavky . |... . 171.000 — 171,000

S 1. (úhrn) 2,756.600 — 2,756.600

21Všeobecné výdavky: |
B. Vecné výdavky. | 42,460.200| 30,271.300| 72,731.500

8.2, (úhrn) . . .| 42,460.200| 30,271.300| 72,731.500

3l|Sociálne lekárske prehliadky:
A. Osobné výdavky 112.000 — 112.000
B. Vecné výdavky . 235.800 — 235.809

8 3. (úhrn) | 31800] — 347,800 |,

41Zvláštne výdavky: |
B. Vecné výdavky . | — 580.000 580,000

3 4. (úhrn) | — 580.000 580.000
1.

5 |Štátny domov vojenských invalidov |
vÄKovarciach: |
A. Osobné výdavky. | 141.200 — 141.209
B. Vecné výdavky . 1 711.900 — 711.900

8 5, (úhrn) 854.100 — 853,100

Titul 5:

A. Osobné výdavky. 2,838.800 — 2,838.800.
B. Vecné výdavky . 43,578.900| 30,851.300| 74,430.200

"Titul 5. (úhrn) 46,417.700| 30,851.300 17,269.000
Z
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6. Ministerstvo vnútra.

| 1944a |
| ž — a | Štátne v ýdavky riadne mimoriadne, úhrnB |

616 Zdravotná správa.

Štátny zdravotne-sociálny ústav:
A. Osobné výdavky. 2,984.000 — 2,984.000

- B. Vecné výdavky . 2,927.500 406.000 3,333.500

S 1. (úhrn) -. 5,911.500 406.000 6,317,5©%0

Štátne nemocnice:
A. Osobné výdavky . „1. 40,302.900 — u. 40,302.900

B. Vecné výdavky . 109,398.709 13,447.000 | 122,755.700

8 2. (úhrn) 149,611.600| 13,447.000 ! 163,058.600

Iné odborné a liečebné ústavy:
A, Osobné výdavky . 2,437.900 — ij—2,437,900
B. Vecné výdavky . 12,389.800 330.000 | 12,719.800

$8 3. (úhrn) 14,827,100 330:000 | 15,157.700

Štátna epidemická pohotovosť: |
A, Osobné výdavky. 446.100 — | 446.709
B. Vecné výdavky . 859.700 |. 111.000 | 970.700

|

S 4, (úhrn) 1,306.400" | 111,000 1,417.400

Zvláštne zdravotnícke zariadenia: ,
A. Osobné výdavky . 926.800 — 926.800
B. Vecné výdavky . 563.000 — 563-000

$ 5. (úhrn) 1,489.800 — 1,489,800

Zvláštne výdavky: > |
B. Vecné výdavky. 9,391.000| 3,510.000| 12,901,000

S 6. (úhrn) 9,391.000| . 3,510.000 || 12,901.000

Liečebné výdavky:“
B. Vecné výdavky . 73,123.800 — 73,123.800

8 1. (úhrn) 73,123.800 — 73,123.800

Záravotná služba pri verejnej sprá-|
ve vnútornej: |

“A. Osobné výdavky. 7,476.100 — 7,476.100
B. Vecné výdavky . 1,896.000 — 1,396.000

S 8. (úhrn) 9,372.100 — 9,372.100



|Kapiťola|Titul

1944

Š Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrac
H —
©

ž — S —

Titul 6:

A. Osobné výdavky . 54,574.409 — 54,574.400|
B. Vecné výdavky . 210,459.509 17,804.00)|| 228,263.500 |

Titul 6. (úhrn) 265,033.900| 17,804.099| 282,837.900|

Slovenská pracovná služba: .
A. Osobné výdavky. 5,348.000 — 5,343.000[
B. Vecné výdavky. 11,412.900 2,000.009|| 13,412,900

Titul 7. (úhrn) 16,760.990| 2,001.000| 18,769.909 E

Kapitola 6, |

A. Osobné výdavky: j
Titul 1. 1 132,020.500 1 132,020.500 k
Titul 2. 88,799.090| 3,139.200 |. 93,938.200|
Titul 3. 2,065.900 — 2,066.900 |
Titul 4. 10,181.100 — 10,181.100
Titul 5. 2,838.800 — 2,838.800

Titul 6. 54,574.400 — 54,574.400 |
Titul 7. 5,348.000 — 5,348,000 |.

Úhrn 295,828.700| 5,139.200 | 300,967.900 |

B. Vecné výdavky:

Titul 1. 46,465,100| 29,279.300| 75,744.409 |
Titul 2. 23,797.000 150.000| 23,947.000
Titul 3. 127,960.090| 29,047.300| 157,007.300
Titul 4. 2,090.000| 11,270.000| 13,360.000
Titul 5. 43,518.900| 30,851.300| 74,430.200|

Titul 6. 210,459.500| 17,804.000| 228,263.500|
Titul 7. 11,412,900| 2,000.000| 13,412.900

Úhrn 465,163.400| 120,401.900| 586,165.300 |

Úhrn osobných výdavkov 295,828.700| — 5,139.200| 300,967,900 |
Úhrn vecných výdavkov 465,163.400| 120,401.900|| 586,165.300

Celkový úhrn kapitoly 6. | 887,133.200|
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6. Ministerstvo vnútra.

Š [4| Š Štátnepríjmy O
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6. Ministerstvo vnútra.

6| 1 „Ministerstvo vnútra.

2 Ústredná správaa úrady verejnej správy vnútornej . , 382.000
3 Policajnéúradya orgány. . |. |... 0... 387.000
4| Ústredňaštátnejbezpečnosti. |. |... .. 0... 1.000
7 Vyživovacie príspevky —.. . . . . . .. ce 20.000
9 Samosprávne prídely |. . . . .. ay ANN 24,338.000

Titul 1. (úhrn) . .. 25,134.000

Z Žandárstvo 219.600

Titul 2. (úhrn) 219,600

3 Sociálna správa.

Z Starostlivosť stavebná a bytová O. 732.300
3 Starostlivosťo mládež . |... 0... 0... 1,851.500

Titul 3. (úhrn) 2,583.800

4 Organizácia práce.

1 Ústredný úrad práce a úrady práce . | 8,410.100
Z Starostlivosť o nezamestnaných a iné podporné akcie A 31,900

U
Í

Titul 4. (úhrn) | 8,442.000.

S. Starostlivosť o vojenských poškodencov. |

4 Zvláštne príjmy . . .. . . . .. | 50.000
5 Štátny domov vojenských invalidov v Kovarciach , 126.00

Titul 5. (úhrn) . . 2. 176.000

6 Zdravotná správa.

1 Štátnyzdravotne-sociálnyústav . |. |... .. 0... 2,342,200
2 Štátnenemocnice. . |... 0... 149,611.600
3 Iné odborné a liečebné ústavy . |. |... .. . ... . 14,044.500
4 Štátna epidemickápohotovosť . |... .. 0.0.0... I 200.000
6 Zvláštnepríjmy . . .. a .. | 450.000
7 Príjmy zo zdravotnej prirážky a samosprávnych prídelov .. 6,180.000

"Titul 6. (úhrn) 172,828.300

T Slovenská pracovná služba —. . a | 3,631.500

Titul 7. (úhrn) . .. . 3,631.500
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6. Ministerstvo vnútra.

o [M z .£ 4] % Štátne príjmy
S A| 5 Ks- (A

Kapitola 6.

6 Titul 1. 25,134.000
Titul 2. 219.600
Titul 3. 2,583.800

Titul 4. 8,442.000
Titul 5. 176.000
Titul 6. 172,828.300
Titul 7. 3,631.500

Celkový úhrn kapitoly 6. 213,015.200
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7. Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.
1944

s| [% Ň | M
a. — So Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrn© £á úlá Ks

7. Ministerstvo pravosúdia
s Najvyšším súdom.

711 Ministerstvo pravosúdia.
1| Minister:

1. Plat ministra a 100.000 — 100.000
2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe ministra 33,400 — 33.400

A, Osobné výdavky. . 133.400 — | 133.400

$8 1. (úhrn) „| 133.400 — 133.400
1

2 1Ústredná správa: | |
A. Osobné výdavky . „1 3,561.100 — 3,561.100
B. Vecné výdavky . | 648.900 937.000 1,585.900

S 2. (úhrn) | 4,2110.090 937.000| 5,147.000
, |3 Ústredná cenzúrna komisia: . i

A. Osobné výdavky . 20.000 — 20.000
B. Vecné výdavky . 80.000 — 80.000

8 3. (úhrn) 100.000 — 7100.000

Titul 1:

A, Osobné výdavky . . 3,714.500 — | 3,714.500
B. Vecné výdavky . „A. 728.900 937.000| 1,665.900

Titul 1. (úhrn) 4,443.400 937.000 ||,5,380.400»

2 Justičná správa: .
A. Osobné výdavky . 1. 51,868.300 — 51,868.300
B. Vecné výdavky . 11,571.400 235.000| 11,806.400

Titul 2. (úhrn) 63,439.100 235.000| 63,674.700

3 Trestnica, priechodný ústava donu
“ covacia pracovňa v Leopoldove:!

A. Osobné výdavky . 12,875.300 — 2,875.300
B. Vecné výdavky . 3,024.000 — 3,024.000

Titul 3. (úhrn) 5,899.300) — 5,899,300

4 Štátny výchovný ústav a ženská
trestníca v llave:
A. Osobné výdavky . 1,808.300 — 1,808.300

B. Vecné výdavky. 2,511.009 — 2,511.000

Titul 4. (úhrn) 4,319.300 — 4,319.310
1l

|



1944

3| [% m. 4a

» S Štátne výdavky riadne mimoriadne. úhrnsg A
tá IA Ks

Najvyšší súd:
A. Osobné výdavky. 3,336.000 — 3,336.000
B. Vecné výdavky . 237,600 15.000 252.600

Titul 5. (úhrn) 3,573.600 15.000| 3,588.600

Kapitola 7.

A. Osobné výdavky:

Titul 1. 3,714.500 — 3,714.500
Titul 2. 51,868.300 — 51,868.300
Titul 3, 2,875.300 — 2,875.300
Titul 4. „| — 1,808.300 -— 1,808.300
Titul 5. . „A 3,336.000 — | 3,336.000

Úhrn . | 63,602.400 — 63,602.400

B. Vecné výdavky: |
Titul 1. M 728.900 937.000 1,665.900
Titul 2. „1 11,571,400 235.000 11,806.400
Titul 3. „1. 3,024,000 — 3,024.000
Titul 4. „1 2,511.000 — 2,511.000
Titul 5. Al 237.600 15.000 252.600

Í

Úhrn 18,072.900 1,187.000 19,259,900

Úhrn osobných výdavkov 63,602.400 — 63,602.400

Úhrn vecných výdavkov 18,072.900 1,187.000|| : 19,259.900

g Celkový úhrn kapitoly 7. 81,675.300 1,187.000 82,862.300
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7. Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.

|Kapitola | Paragraf

1944

Štátne príjmy
" Ks

7. Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.

Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.

Ústredná správa 284.500

Justičná správa 136.000

Treslnica, priechodný ústav a donucovacia pracovňa pre mužov
v Leopoldove 1,055.000

Štátny výchovný ústav a ženská trestnica v llave 1,650.000

Najvyšší súd. 1.000

Celkový úhrn kapitoly 7. 3,126-500
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8. Najvyšší správny súd
I 1944

s a
£ 2% Štátne výdavky riadne| mimoriadneúhrns ži8
MáHA, | Ks

8. Najvyšší správny súd,

8 Najvyšší správny súd:

A. Osobné výdavky . 1,994,300 — 1,994.300

B. Vecné výdavky . 222.700 — 222,700

Celkový úhrn kapitoly 8. 2,217.000 — 2,217.000
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8. Najvyšší správny súd.
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%

8, Najvyšší správny súd.

8 Najvyšší správny súd 12,000

Celkový úhrn kapitoly 8. 12,000
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9, Ministerstvo školstva a národnej osvety. |
7 . 1944

s| [si | —
Ž al £ Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrna 3l£:
S Hl 8!úl " Ks

. | PO v „ . ,19,Ministerstvo školstva a národnej osvety.

911 Ministerstvo školstva a národnej osvety.

1 Minister:
1.Platministra o 100.000 — 100.000

I 2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe ministra 33.400 — 33.400

| | A. Osobné výdavky . 133,400 — 133.400
|

5 1. (úhrn) 133.400 — 133.400

2 |Ústredná správa: |
A A, Osobné výdavky . 10,246.500 — | 10,246.500

B. Vecné výdavky. 977.000|, — 977.000|
| I

| $ 2. (úhrn) 11,223.500 -— | 11,223.500

! | Títul 1: |

A. Osobné výdavky . 10,379.900 — 10,379.900
B. Vecné výdavky . 977000 | — 977.000

U

Titul 1. (úhrn) 11,356.900 — || 11,356.900

9 Dozor na školy. |
1 Dozor na školy národné: |

A. Osobné výdavky . 5,392.300 — | 5,392.300

| B. Vecné výdavky 1,270.000 — | 1,270.000

| $ f. (úhrn) 6,662.300 — | 6,662.300
|

2 |Dozor na školy stredné: |
A. Osobné výdavky. 1.500 — 1.500
B. Vecné výdavky 90.000 — 90.000

$ 2, (úhrn) 91.500 — 91.500

3 |Dozor na školy odborné:
A. Osobné výdavky . 19.000 — 19.000
B. Vecné výdavky 52.009 — 52.000

$ 3. (úhrn) 71.000 — 71.000

Títul 2:

A. Osobné výdavky . 5,412.800 | — 5,412.800
B. Vecné výdavky 1,412.000 — 1,412.000

8 2. (úhrn) 6,824.800 — | 6,824.800
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.
1944

a 14—

"o ú g .
A 3% Štátne výdavky riadne| mimoriadne]—úhrn
da + |H

Ad - a Ks

91/3 Národné školstvo.

A. Osobné výdavky . 306,390.000 — 306,390.000
B. Vecné výdavky . 24,783.000| 18,000.000| 42,783.000

Titul 3. (úhrn) 331,173.000 18,000.000|| 349,173.000

4 Stredné školstvo.

1/|Stredné školy:
A, Osobné výdavky . 26,070.700 — 26,070.700
B. Vecné výdavky 3,514,200 201.000 3,715.200

$ 1. (úhrn) 29,584,900 201.000| 29,785.900

2 Učiteľské akadémie:
A. Osobné výdavky, 3,639.290 — 3,639.200
B. Vecné výdavky 690.100 21.000 |) 711.100

S 2, (úhrn) 4,329.300 21.000| 4,350.300

Títul 4:

A. Osobné výdavky . 29,709.900 — 29,709.9%0
B. Vecné: výdavky 4,204.300 222.000 4,426.300

Titul 4. (úhrn) 33,914,200 222.000 34,136.200

o Odbornéškolstvo. s,
1 |Obchodnéučiliská: z #

A. Osobné výdavky. 7,020.900 — 7,020.900
B. Vecné výdavky 54.500 15.000 „69.500

8 1. (úhrn) 1,015.400 15.000| 7,090.400

2 |Priemyselné a iné odborné školy:
A. Osobné výdavky. 6,928.000 — 6,928.000
B. Vecné výdavky |. |... 0... 1,586.600| 500.000 2,086.600

8 2. (úhrn) 8,314.600 500.000 || 9,014.600

3 |Odborné školy pre ženské povolania:
A. Osobné výdavky. 3,344.300 — 3,344.300
B. Vecné výdavky 350.100 100.000 450.100

8 3. (úhrn) 3,694.400| 100.000 | 3,794.400

4|Učňovské školy: |
B. Vecné výdavky 5,871.500 400.000 || 6,271.500

|
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9, Ministerstvo školstva a národnej osvety,

| Kapitola[7

1944
J 

— S Štátne výdavky riadne | mimoriadne| úhrnžl% o
) Ks

|

Títul 5:

A. Osobné výdavky . 17,293.200 — 17,293.200
B. Vecné výdavky 7,862.760| 1,015.000 486.900

S 5. (úhrn) 25,155.900 | 1,015.000 | 26,170.900

Vysoké školy a vedecké potreby.

Univerzita:
A. Osobné výdavky ... 14,143.600 — 14,143.600
B. Vecné výdavky 3,357.190 640.000 6,497.700

S 1. (úhrn) 20,001.300 640.099| 20,641.300

Technika:
A. Osobné výdavky . 8,399.370 — 8,309.500
B. Vecné výdavky 1,488.200 2,500.000 3,988.200

S 2. (úhrn) 9,191,100| 2,500.000| 12,297.700

iVedeckéústavyapotreby: /
A, Osobné výdavky. 369,500 — 369.500
B. Vecné výdavky 3,042.500 120.000 3,162.500

S 3. (úhrn) 3,412.000 120,000 | — 3,532.000

Títul 6:

A. Osobné výdavky . 22,822.600 — 22,822.600
B. Vecné výdavky 10,388.400 3,260.000 13,648.400|

U Titul 6. (úhrn) 33,211.000 3,260.000 36,471.000
|

Nemecké školstvo.

Dozor na školy:
A. Osobné výdavky. 314,600 — 374.600

B. Vecné výdavky: 93.000 10.000 103.000

S 1, (úhrn) 467.600 10.000 471,600|.
Národné školstvo:

A. Osobné výdavky. 15,923.900 — 15,923.900
B. Vecné výdavky. 617.300. 900.000 1,517.300

8 2. (úhrn) 16,541.200 900.000 17,441.200

Stredné školy a učiteľská akadémia:
A. Osobné výdavky. 2,794,000 — 2,794.000
B. Vecné výdavky . 395,400 38.000 || 453.400

8 3. (úhrn) 3,189.400 | 58.000 3,247.400
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9, Ministerstvo školstva a národnej osvety.
1944

< "a TT
1 sa Štátne výdavky riadne| mimoriadneúhrn

a8l[b5

A a [45]

NÁHA, Ks

9|71l4lOdborné školy:
A. Osobné výdavky. 1,206.400 — 1,206.400
B. Vecné výdavky . 475.900 11.000 486.90

S 4. (úhrn) 1,682.300 11.000 1,693,300
I

Titul 7:

A. Osobné výdavky. 20,298.900 — 20,298.900
B. Vecné výdavky. 1,581.600 979,000| 2,560.600

Titul 7. (úhrn) 21,880.500 979.000 22,859.500

8 Školské a kultúrne styky s cudzínou. .

11|V odbore národného školstva a ľu
dovej výchovy:
A. Osobné výdavky. 1,449.000 — .1,449.000
B. Vecné výdavky . 135.000 — 135.000

$ 1. (úhrn) 1,584,000 — 1,584.000

odbore stredného školstva:
A, Osobné výdavky. 30.000 — 30.000
B. Vecné výdavky . 20.000 — 20.000

8 2. (úhrn) 50.000 —. 50.000

3/V odbore vysokého školstva:
A, Osobné výdavky. 96.000 — 96.000
B. Vecné výdavky . 398.000 — 398.000

S 3: (úhrn) 494.000 — 494,000

14|Vodbore mimoškolských kultúrnych
stykov:
A, Osobné výdavky. < 706.000 — 70.000
B. Vecné výdavky . 350.000 — 350.000

8 4. (úhrn) 420.000 — 420.000

Títul 8:

A. Osobné výdavky. 1,645,000 — 1,645.000
B. Vecné výdavky . 903.000 — 903.000

Titul 8. (úhrn) 2,548.000) — 2,548.000
r

9 Sociálna starostlivosť o študentstvo.

B. Vecné výdavky . 5 4,550.900 1,130.000 | 5,680.000
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9 110 Ochrana pamiatok, archívnictvo
a muzejníctvo.

1"Štátny archeologický ústav:
A. Osobné výdavky. 19.200 — 19.200
B. Vecné výdavky . 19.000 14.000 33.000

$ 1. (úhrn) | 38,200 14.000 52.200

2 |Ochrana pamiatok:
A. Osobné výdavky. . 7.500 — 7.500

| B. Vecné výdavky . . 374,000 — 374,000

8 2. (úhrn) „1 381.500 — 381.500

3 Archívnictvo:
A. Osobné výdavky. 16.000 — 16.000

B. Vecné výdavky 26.500 10.000 36.500

$ 3. (úhrn) . 42,500 10.000 52.5004| Štátne múzeá:
A. Osobné výdavky 58.290: — 58.200
B. Vecné výdavky 70.100 10.00 80.100

S 4. (úhrn) 128.300 10.00 | 138.300
5 Neštátne múzeá:

B. Vecné výdavky 700.000 — 700.000

Títul 10:

A. Osobné výdavky 100.900 — 100.90

B. Vecné výdavky 1,189.600 34.000| 1,223.600

Titul 10. (úhrn) 1,290.500 34.000 1,324,500

11 Umenie.

1| Písomníctvo: |
A. Osobné výdavky. 19.800 — | 19.800
B. Vecné výdavky 55.000 — 55.000

S 1. (úhrn) 74,800 — 14,800
2 |Divadelníctvo:“

B. Vecné výdavky 9,130.000 — 9,130.000
3 [Štátne konzervatórium a umenie |

hudobné:

A. Osobné výdavky 851.600 o 851.600
B. Vecné výdavky 132.890 — 132.800

/ S 3. (úhrn) 984.400 — | 984.400
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Á — Sa Štátne výdavky riadne | mimoriadne! úhrns.asá: s
9/11] 4| Umenie výtvarné:

A. Osobné výdavky. 7.800 — 7.800

B. Vecné výdavky 180.000 — | 180.000

S 4. (úhrn) 187.800 — | 187.800
|

Titul 11:

A. Osobné výdavky . 879.200 — 879.200
B. Vecné výdavky 9,497.800 — 9,497.800

Titul 11. (úhrn) 10,377.000 — | 10,377.000

12 Ľudová výchova.
|

A. Osobné výdavky . 310.300 — | 310.300
B. Vecné výdavky 1,060.000 — | 1,060.000

Titul 12. (úhrn) 1,370.309 — 1,310.309

13 Ľudová výchova, umenie a sociálne ciele nemeckej
národnostnej skupíny.

1 |Sociálne a zdravotné podpory:
B. Vecné výdavky 60.000. — 60.000

2 [Ľudová výchova: | |

| A. Osobné výdavky . 35.000 — 35.000B. Vecné výdavky 17.000 — 17,000
!

S 2. (úhrn) 52.000 | — | 52.000

3 |Umenie:
B. Vecné výdavky 330-000 — 330.000

Titul 13:

A. Osobné výdavky . 35.000 —. 35.000
B. Vecné výdavky 407.000 — 407.000

Titul 13. (úhrn) 442.000 — 442,000

14 Príspevky.

, B. Vecné výdavky 64.000 — 64.000

15 Kult. č

1 /Rímskokatolíckykult: er
A. Osobné výdavky , . 22,567.800 — 22,567.800
B. Vecné výdavky |] 400.000 2,300.000 2,700.000

22,967.800 | 2,300.000 25,267.800
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9 [1512 | Gréckokatolícky kult:
A, Osobné výdavky . 6,557.000 — 6,557.000
B. Vecné výdavky 56.300 58.000 114.300

$ 2. (úhrn) 6,613.390 58.000| 6,671.300

3a Ev. a. v. kult:

A. Osobné výdavky . 9,890.090 — 9,8%0.000

B Vecné výdavky 69).000 40.000 730,000

S 3a. (úhrn) 10,580.000 40.000|| 10,620.000

35 |Ev. ref kult:
A. Osobné výdavky , 645.000 — 645.000
B. Vecné výdavky 24.300 10.000 34,500

$ 3b. (úhrn) 669.500 10.000 .. 679.500

4|Pravoslávna cirkev:
A. Osobné výdavky . . 187.100 — 187.100
B. Vecné výdavky 10.000 — 10.000

S 4, (úhrn) 197,100 — 197,100

S |Židovská konfesia:
A. Osobné výdavky . 50.000 — 50.900

Títul 15:

A. Osobné výdavky. 39,896.900 — 39,896.900

B. Vecné výdavky 1,180.800 2,408.000 | 3,588.800

Titul 15. (úhrn) 41,077.100 2,408.000 43,485,700

16 Preddavky udržovateľom neštát
nych verejných škôl národných
a detských opatrovní na platyučiteľské:

A. Osobné výdavky . 5,545.000 — 5,545.000

17 Príspevky obciam na vybudovanie
školských protileteckých krytov:
B. Vecné výdavky . — 8,500.000| — 8,500.000

|
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A. Osobné výdavky:

Titul 1. 10,379.900 — 10,319.900
Titul 2. 5,412.800 — 5,412,800

Titul 3. 306,390.000 — 306,390.000
Titul 4. 29,109.900 — 29,709.900
Titul 5. 17,293.200 — 17,293.200
Titul 6. 22,822.600 — 22,822.600
Titul 1. 20,298.900 — 20,298.900
Titul 8. „4. 1,645.000 — 1,645.000
Titul 9, „1 — — —

Titul 10. | 100.900 — 100.900
Titul 11. i 879.200 — 879.200
Titul 12. M 310.300 — 310.300

Titul 13.. | 35.000 — 35.000
Titul 14.. | — — —

Titul 15,. 39,896.900 — 39,896.900
Titul 16. 5,545.000 — 5,545.000
Titul 17.. — — —

Úhrn 460,719.600 — 460,719.600

s B. Vecné výdavky:

Titul 1. 977.000 — 977.000
Titul 2, „9 1,412.000 — 1,412.000
Titul 3. . „|. 24,783.000| 18,000.000| 42,783.000
Titul 4. . | 4,204.300 222.000| 4,426.300

. Titul 5, 7,862.700| 1,015.000| 8,877.700
Titul 6. . 10,388.400| 3,260.000| 13,648.400
Titul 7... 1,581.600 979.000| 2,560.600
Titul 8. . 903.000 — 903.000
Titul 9.. 4,550.000| 1,130,000| 5,680.000
Titul 10. 1,189.600 34.000| 1,223.600
Titul 11. 9,497,800 — 9,497.800
Titul 12, 1,060.000 — 1,060.000
Titul 13. 407.000 — 407.000
Titul 14. 64.000 — | 64.000
Titul 15. 1,180.800| 2,408.000 — 3,588.800
Titul 16. — — —

Titul 17. — 8,500.000 | 8,500.000

Úhrn 70,061.200| 35,548.000|| 105,609.200

Úhrn osobných výdavkov 460,719.600 — 460,719.600

Úhrn vecných výdavkov 70,061.200 35,548.000|| 105,609.200

Celkový úhrn kapítoly 9. 530,780.800| 35,548.000|| 566,328.800
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

1944
1+ "© .šlo S Štátne príjmy

$.ž215 Ks
Má | | A

9, Ministerstvo školstva a národnej osvety.

91 1 Ministerstvo školstva a národnej osvety.

2 Ústredná správa ". 2.000
y

Titul 1. (úhrn) 2.000

2 . Dozor na školy.

1 Dozor na školy národné —
2 Dozor na školy stredné —
3 Dozor na školy odborné —

Titul 2. (úhrn) —

3 Národnéškolstvo . ...... u £ 105.000

Titul 3, (úhrn) 105.000

A Stredné školstvo.

1 Stredné školy 3,876.100
Z Učiteľské akadémie 208.400

Titul 4, (úhrn) 4,084.500

5 Odborné školstvo.

1] Obchodné učiliská .. 16.000

Z Priemyselné a iné odborné školy. 121.000
Š Odborné školy pre ženské povolania 121.000
4 Učňovské školy —

Titul 5. (úhrn) 258.000

6 Vysoké školy.

1 Univerzita 654,000
21. Technika pe 260.000
3 Vedecké ústavy a potreby. . —.

Titul 6. (úhrn) 914,000

7 Nemecké školstvo.

1 Dozor.na školy . -. .. o
2 Národnéškoly . ..... .. 500
3 Stredné školy a učiteľská akadémia 210.500
4 Odborné školy. 6.000

Titul 7, (úhrn) 217.000
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9 8 Školské a kultúrne styky s cudzinou —
9 Sociálna starostlivosť o študentstvo —

10 Ochrana pamiatok, archívnictvo a muzejníctvo —

11 Umenie.

1 Písomníctvo —
2 Divadelníctvo u —
3 Štátne konzervatórium a umenie hudobné 161.000
4 Umenie výtvarné . —

Titul 11. (úhrn) 161.000

12 Ľudovávýchova o —
13 Ľudová výchova, umenie a sociálne ciele nemeckej národnej

skupiny —
14 Príspevky | —

15 Kult. MN!

1 Rímskokatolícky kult 1,230.800
2 Gréckokatolícky kult 254.200
Šajj Ev. a. v. kult 340.100
3b| Ev. ref. kult 42.200
4 Pravoslávna cirkev 6.100
5 Židovská konfesia —

Titul 15. (úhrn) 1,873.400

16 Príspevky udržovateľov neštátnych verejných škôl národných
a detských opatrovní na penzie učiteľské 110.000

17! Príspevky obciam na vybudovanie školských protileteckýchkrytov o —
Celkový úhrn kapitoly 9. 7,124,900
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Bl S Štátne výdavky riadne—| mimoriaďne|— úhrnm. s b s .
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10. Ministerstvo hospodárstva. .

10| 1 Ministerstvo hospodárstva.

1/ Minister:
1. Plat ministra .. a 100.000 — 100.000

2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe ministra || 33.400. — 33.400

A. Osobné. výdavky. 133.400 — "133.400

S 1. (úhrn) 133.400 — | 133.400

21 Ústredná, správa:
A. Osobné výdavky . 10,618.220 — 10,618:220
B. Vecné výdavky 1,661.000 200.000 1,861.000

$ 2. (úhrn) .. 12,279.220 200.000 | 12,479.220

31Odborné poradné sbory:
A. Osobné výdavky . 1,000 — 1.000
B. Vecné výdavky 17.000 — 17.000

S 3. (úhrn) 18.000 | — 18.000

41Členstvo v medzinárodných úniách:
B. Vecné výdavky 81.000 — 81.000

$ 4. (úhrn) 81.000 | — - 81.000

5|Zveľaďovanie obchodu:
B Vecné výdavky 101.000 | — 101.000

S 5. (úhrn) . . . | 101.000 — 101.000
|

6/ Zveľaďovanie VÝVOZU:
B. Vecné výdavky. 261.000 — 261.000

S 6. (úhrn) 261.000 | — 261.000

1| Zveľaďovanie priemyslu:
B. Vecné výdavky 800.000 150.000" 950.000

| $ 7. (úhrn) 800.000 150,000 950.000
|

Titul 1:

A. Osobné výdavky . |. 10,752.620 — 10,752.620

B. Vecné výdavky 2,921.000 350.000| 3,271.000

Titul 1. (úhrn) 13,673.620 350.000|| 14,023.620

|
|
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10) 2 Zveľaďovanie živností.
" ,

1|Štát. ústav pre zveľaďovanie živ
nostív Turč.Sv,Martine:
A. Osobné výdavky . 173.680 — 773.680
B. Vecné výdavky “ 500.700 70.000 510.700

8 1. (úhrn) 1,274.380 70.000 1,344.380 |

2|Opatrenia na podporu živností:
B. Vecné výdavky . | 115.000 — 115.000

S 2. (úhrn) Já 115,000 — 115,000

3|Rozličné iné opatrenia zveľaďova-|
cie: |
B. Vecné výdavky . | 10.000 — 10.000

S 3. (úhrn) 10-000 — 10.000

4/|Sociálna starostlivosť o živnostníc
tvo: ,
B. Vecné výdavky 100.000 — 100.000

8 4. (úhrn) 100.000 — 100.000

ó|Turistickýa kúpeľnýruch:
B. Vecné výdavky 445.000 — 445.000

8 5. (úhrn) 445.000 — 445.000

Titul 2: |

A. Osobné výdavky . . 773.680 — 173.680
B. Vecné výdavky . 1,170.700 70.000 1,240.700

4

" Titul 2. (úhrn) 1,944.380 | 70.000 2,014.380

3 Slovenské plavebné podniky:
B. Vecné výdavky. 1.000 — 1.000

Titul 3. (úhrn) 1,000 — 1,000

4 Úrad na ochranu živnostenského
vlastníctva:
A. Osobné výdavky . 216.000 — 216.000
B. Vecné výdavky . 93.000 0.000 143.000

Ť

Titul 4. (úhrn) 309.000 50.000 359.000
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10| 5 Priama starostlivosť o roľníkov.

1 Poľnohospodárske školy:
A. Osobné výdavky . 5,228.880 — 5,258.880
B. Vecné výdavky . 4,947.000 — 4,947.000

S 1, (úhrn) 10,205.880 — 10,205.880

2llIné vzdelávacie prostriedky:
B. Vecné výdavky . 455.000 — 455.000

S 2. (úhrn) “ 455.000 — 455,000

3lOdborné organizácie:
B. Vecné výdavky. 4,695.000 — 4,695.000

8 3. (úhrn) 4,695.000 | — 4,695.000

, |4|Sociálna starostlivosť o roľníkov: |
B. Vecné výdavky . 200.000 | — 200.000

8 4. (úhrn) 200,000 | — 200.000

Titul 3:

A. Osobné výdavky. 5,258.880 — 5,258.880
B. Vecné výdavky . 10,297.000 | — 10,297.000

Titul 5, (úhrn) 15,555.880 — 15,555,880

6 Vodné hospodárstvo a kultúrna technika.

1 |Orgány vodohospodárskej služby:
A. Osobné výdavky 7,251.700 — 7,251.100
B. Vecné výdavky . 226.000 605.000 831.000

S 1. (úhrn) 7,417.100 "605.000 8,062.700

9 |Uskutočňovanie a udržovanie nie
ktorých vodných stavieb podľa
zák. č. 20/1941 SI. z.:

B. Vecné výdavky. 10,545.000 — | 10,545.000

S 2. (úhrn) 10,545.000 | — 10,545.000

3|Technická úprava pozemkovej
držby:
A. Osobné výdavky 1,392,700 - — 1,392,700
B. Vecné výdavky . 890.000 30.000 940,000

S 3. (úhrn) 2,282.700 50.000 2,332.100
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s| [+

Ž — So Štátne v Ýdavk y riadne mimoriaďne úhrn
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10! 6 Títul 6:

A. Osobné výdavky . 8,644.400 — 8,644,400

B. Vecné výdavky . 11,661.000 655,000 12,316.000

Titul 6. (úhrn) 20,305.400 655.000| 20,960.400

Ú Poľnohospodárska výroba.

1 [Orgány poľnohospodárskej správy:
A. Osobné výdavky 1,386.280 — 1,386.280
B. Vecné výdavky . 11.000 — | 11,000

S 1. (úhrn) 1,397.280 — 1,397.280

A | |

2| Výroba rastlinná:
B. Vecné výdavky . 2,500.000 — . 2,500.000

8 2. (úhrn) 2,500.000 — 2,500.000

3|Výroba živočíšna:
B. Vecné výdavky . 3,721.000 — 3,720.000

S3. (úhrn) 3,720.000 — 3,720.000

4 Ústavy pre chov koní:
A. Osobné výdavky 5,751.500 — 5,751.500

! B. Vecné výdavky . 6,583.000 | 3,500.000 10,083.000

S4. (úhrn) 12,334.500| 3,500.000| 15,834.500

5 Poľnohospodárske výskumníctvo:
A. Osobné výdavky 3,178.900 — 3,178.900
B. Vecné výdavky . 1,162.290 28.000 | 1,190.200

85. (úhrn) 4,341.100 28.000| 4,369.100

6a Veterinárna správa:
A. Osobné výdavky 3,125.100 — 3,125.100
B. Vecné výdavky . 378.500 — 378.500

" S6a. (úhrn) 3,503.600 | — 3,503.600

6b|Veterinárna správa:
B. Vecné výdavky . 406.000 — 406.000

406.000 | — 406.0008 6b. (úhrn)
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o Š Štátne v ýdavky riadne mimoriaďne úhrnžl4
Hilá Ks
TT 1]

Priama starostlivosť o roľníkov. |Poľnohospodárske školy: |
A. Osobné výdavky . 5,258.880 — i) 5,258.880

B. Vecné výdavky . 4,947.000 — 0 4947000

8 1. (úhrn) 10,205.880 — 10,205.880

lné vzdelávacie prostriedky:
B. Vecné výdavky. 455.000 — 455,000

S 2. (úhrn) "455,000 — 455,000

Odborné organizácie:
B. Vecné výdavky. 4,695.000 — 4,695.000

8 3, (úhrn) 4,695.000 | — 4,695.000

Sociálna starostlivosť o roľníkov: |
B. Vecné výdavky. 200.000 | — 200.000

8 4. (úhrn) 200.000 | — 200.000

Titul 5:

A. Osobné výdavky .". 5,258.880 — 5,258.880
B. Vecné výdavky. 10,297.000| — 10,297.000

Titul 5. (úhrn) 15,555.880 — 15,555,880

Vodné hospodárstvo a kultúrna technika.

Orgány vodohospodárskej služby:
A. Osobné výdavky 7,251.700 — 7,251.700
B. Vecné výdavky . 226.000 605.000 831,000

S 1. (úhrn) 1,471.700 1605.000 8,082.700

Uskutočňovanie a udržovanie nie
ktorých vodných stavieb podľa
zák. č. 20/1941 SI. z.:

B. Vecné výdavky . 10,545.000 — “10,545.000

$ 2. (úhrn) 10,545.000 | — 10,545.000

Technická úprava pozemkovej
držby:
A. Osobné výdavky 1,392,700 — 1,392,700
B. Vecné výdavky . 890.000 50.000 940.000

S 3. (úhrn) 2,282,700 50.000 2,332.700
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ž a a Štátne výdavky riadne mimorieďne úhrn
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10| 6 Titul 6:

A. Osobné výdavky 8,644.400 — 8,644.400

B. Vecné výdavky . 11,661,000 655,000 12,316.000

Titul 6. (úhrn) 20,305.400 655.000| 20,960.400

T Poľnohospodárska výroba.

1 |Orgány poľnohospodárskej správy!
A. Osobné výdavky 1,386.280 — 1,386.280
B. Vecné výdavky . 11.000 — 11.009

5 1. (úhrn) 1,397.280 — 1,397.280
A

2| Výroba rastlinná:
B. Vecné výdavky . 2,500.000 — . 2,500.000

8 2. (úhrn) 2,500.000 — 2,500,000

3/Výroba živočíšna:
B. Vecné výdavky . 3,721.000 — 3,720.000

8 3. (úhrn) 3,720.000 — 3,720.000

4 |Ústavy pre chov koní:
A. Osobné výdavky 5,751.500 — 5,751.500
B. Vecné výdavky. 6,583.000 | 3,500.000| 10,083.000

S 4. (úhrn) 12,334.500 | 3,500.000| 15,834.500

5|| Poľnohospodárske výskumníctvo:
A. Osobné výdavky 3,175.900 — 3,178.900
B. Vecné výdavky . 1,162.290 28.000| 1,190.200

S 5. (úhra) 4,341.100 28.000| 4,369.100

6a|Veterinárna správa:
A. Osobné výdavky 3,125.100 — 3,125.100
B. Vecné výdavky . 378.300 — 378.500

" S 6a. (úhrn) 3,503.600 — 3,503.600

6b|Veterinárna správa:
B. Vecné výdavky . 406.000 — 406.000

406.000 | — 406.000
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Ž 3 $ú Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrn
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10| 7] 7l Štátny diagnostický veterinárny
ústav:
A. Osobné výdavky 399,900 — 399.900
B. Vecné výdavky . 196.000 80.000 216.000

8 7. (úhrn) . 595.900 80.000 615.900

8/ Akcie na zveľaďovanie poľnohospo
dárskej výroby:
B. Vecné výdavky . — 80,000.000 80,000,000

$ 8. (úhrn) — 80,000.000| 80,000.000

Títul 7: 4

A. Osobné výdavky 13,841.680 — 13,841.680)

B. Vecné výdavky . 14,956.700| 83,608.000|| 98,564.700

Titul 7. (úhrn) , 28,798.380| 83,608.000|| 112,406.380

8 Lesná politika a polícia.

1| Lesná služba dohliadacia:

A. Osobné výdavky 2,832.640 — 2,832.640
B. Vecné výdavky. 315000] — — 375.000

S 1. (úhrn) 3,207.640 — . 3,207.640

2/|Zveľadovanie lesného hospodár
stva:

B. Vecné výdavky“. 641.000 | — 641.000

8 2. (úhrn) 641.000 — 641.000

Titul 8: "

A. Osobné výdavky. 2,832,640 — 2,832.640
B. Vecné výdavky . 1,016.000 — 1,016.000

Titul 8. (úhrn) 3,848.640 — 3,848.640

9 Ústredný hospodársky úrad:

A. Osobné výdavky 3,073.200 — 3,073.200
B. Vecné výdavky . 337,000 100.000 437.000

Titul 9. (úhrn) 3,410,200 100.000| 3,510:200

|
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10. Minísterstvo hospodárstva.
1944

s| [%

ž a ča Štátne výdavky riadne mimoriadne| úhrn
©| B H |ká[| Ks

10 Kapitola“ 10.

A. Osobné výdavky:

Titul 1, 10,732.620 — 10,752.620

Titul 2. 773.680 — 773.680
Titul 3. — — —

Titul 4. 216.000 — 216-000
Titul 5. 5,258.880 — 5,238.880
Titul 6. 8,644.400 — 8,644.400
Titul 7. 13,841.680 — 13,841.680
Titul 8. 2,832.640 — 2,832.640
Titul 9. 3,073.200 — 3,073.200

Úhrn 45,393.100 — 45,393.100

B. Vecné výdavky:

Titul 1. 2,921.000 330.000 3,271.000
Titul 2.. 1,170.700 70.000 1,240.700
Titul 3. 1.009 — 1.000
Titul 4, 93.M0 50.000 143.000

Titul 5. 10,297.000 — | 10,297.000Titul 6. 11,661,000 655.000 12,316.000
Titul 7. 14,956.100 33,608.000 98,564.700

Titul 8. 1,016-000 —- | 1,016.000
Titul 9. 337.000 100.000 | 437.000

! Úhrn 42,453.400| 84,833.000| 127,286.400

Úhrn osobných výdavkov 45,393.100 — 45,393.100.
Úhrn vecných výdavkov > 42,453.400| 84,833.000| 127,286.400

Celkový úhrn kapitoly 10, 87,846.500| 84,833.000 172,679.300



Celkový úhrn kapitoly 10.

14 Slovenský zákonník č. 1,

10. Ministerstvo hospodárstva.

1944
s| [%
c [M č » ..Z 2| % Státne príjmy
s || % Ks

(BG le Ň

16. Ministerstvo hospodárstva.
10| 1 Ministerstvo hospodárstva.

2 Ústredná správa . . 1,101.000
4 Členstvo v medzinárodných úniách 10.000

6 Zveľaďovanie vývozu . . 10,001.000
T Zveľaďovanie priemyslu NE 200.000

Titul 1, (úhrn) 11,312.000

2 Zveľaďovanie živností.

1 Štátny ústav pre zveľaďovanie živností v Turč. Sv. Martine 130.000

Titul 2. (úhrn) 130.000

4 Úrad na ochranu živnostenského vlastníctva . . . 1,300.090

Titul 4. (úhrn) 1,300.000

o Priama starostlivosť o roľníkov.
p

1l Poľnohospodárske školy . 911.000

Titul 5, (úhrn) . 90.000

6 Vodné hospodárstvo a kultúrna technika.
1 Orgány vodohospodárskej služby . . . 2.000

2 Uskutočňovanie a udržovanie niektorých vodných stavieb 1po- |
dľa zák. č. 20/1941 SI. z. . 4,000.000

3 Technická úprava pozemkovej držby. 11.000

Titul 6. (úhrn) 4,013-000

7 Poľnohospodárska výroba.
1 Orgány poľnohospodárskej správy 2.000
2 Výroba rastlinná 1.000
3 Výrobaživočíšna. |. |... |... 10,000
4 Ústavy pre chov koní. . 8,163.000
5 Poľnohospodárske výskumníctvo . 470.000

Ga Veterinárna správa . 301.000
6b Veterinárna správa . oe 4.000
T Štátny diagnostický veterinárny ústav. 7.000

Titul 7. (úhrn) 8,958.000

8 Lesná polítíka a polícia.

1 Lesná služba dohliadacia. 1,007.000
2 Zveľaďovanie hospodárstva lesného 100.200

Titul 8. (úhrn) 1,107.200

9 "Ústredný hospodársky úrad 3,510,200

Titul 9. (úhrn) | 3,510.200

30,420.400
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11. Najvyšší úrad pre zásobovanie,
1944

— “a

Be Sa Štátne v ýdavky riadne | mimoriadne, úhrnnAsa 8
sá i E | Aa Ks

A
11. Najvyšší úrad pre zásobovanie. u

11 Najvyšší úrad pre zásobovanie,

1 Ústredie: že
A. Osobné výdavky 14,375.000 — 14,375.000
B. Vecné výdavky . 23,696.000 500.000 24,196.000

Titul 1, (úhrn) 38,071.000 500.000 38,571.000

2 Produkčné príplatky a príplatky
na vyrovnanie cien:

B. Vecné výdavky . — 200,000.000 :: 200,000.000

Titul 2. (úhrn) — 200,000.000|| 200,000.000

Kapitola 11.

A. Osobné výdavky:

Titul 1. 14,375.000 — 14,375.000
Titul 2. — — —

Úhrn 14,375.000 — 14,375.000

B. Vecné výdavky:

Titul 1. 23,696.000 500.000| 24,196.000
Titul 2. — 200,000.000| 230,000.000

Úhrn 23,696.000| 200,500.000|| 224,196.000

Úhrn osobných výdavkov 14,375.000 — 14,375.000
Úhrn vecných výdavkov 23,696.000| 200,500.000|| 224,196.000

Celkový úhrn kapitoly 11. 38,071.000| 200,500.000|| 238,571.000
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11. Najvyšší úrad pre zásobovanie,

Celkový úhrn kapitoly 11.

© - 1944— ašla Štátnepríjmy e|3|£ K
á [Al A

11. Najvyšší úrad pre zásobovanie,

11 Najvyšší úrad pre zásobovanie 3,600.000

3,600.000
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12. Štátny pozemkový úrad.

17

Celkový úhrn kapitoly 12.

1944

S “a
2 — Sa Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrna.a| Z4 |Á| K

12. Štátny pozemkový úrad.
x

12/11 Štátny pozemkový úrad.

1 |Ústredie:

A. Osobné výdavky 5,412.300 — 5,412.300
B. Vecné výdavky . 1,298.000 — 1,298.000

5 1. (úhrn) 6,710.300 — 6,710.300

2 |Štátne obvodové úradovne pre po
zemkovú reformu:

,

A. Osobné výdavky 2,152.900 — 2,152.900
B. Vecné výdavky . 239,700 — 259,700

8 2. (úhrn) 2,412.600 — | 2,412.600 |

/ Kapitola 16: o ,

A. Osobné výdavky:

Titul 1. 1,365.200 — 7,565.200

B. Vecné výdavky: "

Titul 1. 1,557.700 — 1,557.700

9,122.900 — 9,122.900
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12, Štátny pozemkový úrad.

— č , ,.Alal # Štátne príjmy
4l 8 Ks

AH IlAa

12, Štátny pozemkový úrad.

12| 1 Štátny pozemkový úrad.

1 Ústredie 10.000

2 Štálne obvodové úradovne pre pozemkovú reformu —

3 Príspevok fondu pre pozemkovú reformu 9,112.900

Celkový úhrn kapitoly 12. 9,122.900
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13. Ministerstvo dopravy a verejných prác.
1944

s NE:

> t Sú Štátne výdavky riadne | mimoriadne| úhrna, Ň
s“ [(£| 8 —M (AL Ks

13. Ministerstvo dopravy a verejných prác.
13/1 Ministerstvo dopravy a verejných prác.

1 (Kabinet ministra dopravy a verej
ných prác:

. A. Osobné výdavky 1,430.200 — 1,430.200
B. Vecné výdavky . 406.000 250.000 656.050

8 1. (úhrn) 1,836.200 250,000 | 2,086.200

Titul 1. (úhrn) 1,836.200 250,000 2,086.200

2 Rezort verejných prác. |
1| Ústredná správa a štátna stavebná,

služba:
A. Osobné výdavky 54,647.400) — 54,647.400
B. Vecné výdavky ., 1,995.000 300.000 2,295.000

S 1. (úhrn) 56,642.400 300.000 56,942,400

Titul 2. (úhrn) 56,642.400 300.000 56,942.400

3 Cestné komunikácie.

1 |Udržovanie štátom spravovaných
ciest a mostov: |
B. Vecné výdavky . „ 1] 74,523.009 1,450.000|| 75,973.000

S 1. (úhrn) 14,523.009 1,450.000|| 75,973.000

2 Všeobecné výdavky v obore ciest a
mostov:
B. Vecné výdavky . 205.000 — 205.000

8 2. (úhrn) 205.000 | — 205.000

Titul 3:

A. Osobné výdavky — — —
B. Vecné výdavky . 74,728.000 | 1,450.000|| 76,178.000

Titul 3. (úhrn) 14,728.000 | 1,450.000|| 76,178.000

4 Technické skúšobníctvo a výskumníctvo.

1/Skúšky a revízie parných kotlov a
priemyselný dozor:
B. Vecné výdavky . 121.000 | — 131.000

8 1. (úhrn) 121.000 | — 121.000

Titul 4. (úhrn) 121.000
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13. Ministerstvo dopravy a verejných prác,

| 1944
S "ai . A

[2[ 1% Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrnslžik
bá [AA Ks

13 5 Eiektrizácia štátu.

1 |Elektrizácia štátu všeobecne:
B. Vecné výdavky . 14.500 — 14,500

| 8 1. (úhrn) 145%| — — 14.500

2 [Elektrizácia vidieka:
B. Vecné výdavky . — 8,500.000%— 8,500.000

8 2. (úhrn) — 8,500.000 8,500.000

3| Finančná podpora elektrických ve
dení dôležitých v záujme štátu:
B. Vecné výdavky . — 500.000 500.000

4

S 3. (úhrn) — 500,000 500,000

Titul 5:

A. Osobné výdavky — — —
B. Vecné výdavky . 14.500 2,000.000 9,014,500

| Titul 5. (úhrn) 14.500| 9,000.000| 9,014.500
| ,

6 Vodné stavby.

1 Vodné stavby:
B. Vecné výdavky . , | 4,995.000 — 4,995.000

Titul 6. (úhrn) | 4905000 — 4,995.000

7 Správa štátnych budov.

A, Osobné výdavky , 155.000 — 155.000
B. Vecné výdavky . . 13,964.600 5,725.400|| 19,690.000

Titul 7. (úhrn) 14,119,600 5,725.400| 19,845.000

?

8 « Stavba budov a kúpa realít pre potreby
civilnej štátnej správy.

1 Ministerstvo vnútra: ,
B. Vecné výdavky . 400.100 — 400.100

8 1. (úhrn) 400.100 | — 400.100

2 |Ministerstvo pravosúdia:
B. Vecné výdavky. 46.100 — 46,700

á S 2. (úhrn) 46.100 | 2 46.700
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13. Minísterstvo dopravy a verejných prác.

# 1944 /

Ž s š Štátne výdavky riadne mimoriadne úhra
slž | 8 —
ká (AL na Ks

c |
13/ 81 3 | Ministerstvo školstva a národnej

osvety:
B. Vecné výdavky . -31.400 — 31.400

8 3. (úhrn) 31,400. — 31.400

4 |Ministerstvo dopravy a verejných
prác:
B. Vecné výdavky: . — 1,013.000 | — 1,013.000

8 4. (úhrn) — 1,013.000 1,013.000

Titul 8:

A. Osobné výdavky M — — | —
B. Vecné výdavky. 2.0.4 418.200| 1,013.000| 1,491.200

Titul 8. (úhrn) 478.200 1,013.,000 | 1,491.200

9 Plavebníctvo.

1/| Plavebné úrady:
A. Osobné výdavky 2,468.900 — 2,468.900
B. Vecné výdavky . 3,920.300 40.000 3,960.300

S 1. (úhrn) 6,389.200 40.000 6,429,200

2 Medzinárodné riečne komisie:
B. Vecné výdavky . 10.000 — 10.000

8 2. (úhrn) 10.000 — 10.000

Titul 9: /

A. Osobné výdavky 2,468.900 — 2,468.900
B, Vecné výdavky . 3,930.300 40.000 3 970.300

Titul 9, (úhrn) 6,399,200 40.000 6,439.200

10 Baníctvo.

1/Banská administratíva: |
A. Osobné výdavky — —, —
B. Vecné výdavky . 65.000 | 5.000 70.000

8 1. (úhrn) 65.0Ď0 5,000 70.000

2 [Banské úrady:
A. Osobné výdavky 556.000 — 556.000
B. Vecné výdavky . 111,000 10.000 121.000

S 2, (úhrn) 667.000 10.000 617.000
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13. Ministerstvo dopravy a verejných prác.
m S 1944

a c i
— ad . . z

$ — $0 Štátne v ý davk y riadne mimoriadne úhrno. bS| 5s [Bla Ks

13 Titul 10:

A. Osobné výdavky “ 556.000 — 556.000
B. Vecné výdavky . 176.000 15.000 191.000

Títul 10. (úhrn) -. 732.000 15.000 141.000

11 Ciachová a puncová služba.
1|Riaditeľstvo, ciachové a puncové

úrady:
A. Osobné výdavky 1,967.900 — 1,967.900

B. Vecné výdavky . 726.600 300.000 1,026.600

S 1. (úhrn) 2,694.500 300.000 2,994,500

Titul 11. (úhrn) 2,694,500 300.000 2,994.570

Kapitola 13.

A. Osobné výdavky:

Titul 1. . 1,430.290 — 1,430.200
Titul 2... 54,647,400 — 54,647.400
Titul 3... — — —
Titul 4. . — — —
Titul 5... — — —.
Titul 6. — — —

Titul 1.. 155.000: — 155.000
Titul 8... — — —

Titul 9. . 2,468.200 — 2,468.900
Titul 10.. 556.000 — 556.000
Titul 11. v 1,967.900 — 1,967.900

Úhrn 61,225.400 — 61,225.400
B. Vecné výdavky:

Titul 1... 406.000 250.009 656.000
Titul 2. . 1,995.000 300.000 2,295.000
Titul 3. . 74,128.000| — 1,450.000| 76,178.000
Titul 4. . 121.000 — 121.000
Titul 5... 14.500| 9,000.000 | —9,014.500
Titul 6. . 4,995.000 — 4,995.000
Titul 7... 13,964,600| 5,725.400|| 19,690.000
Titul 8.. 418.200| 1,013.000| 1,491.200
Titul 9. . 3,930.300 40.000|| 3,970.300
Titul 10. 176.000 15.000 191.000
Titul 11. 726.600 300.000 1,026.600

Úhrn 101,535.200| 18,093.400|| 119,628:600

Úhrn osobných výdavkov 61,225.400 — 61,225.400
Úhrn vecných výdavkov 101,535.200| 18,093.400| 119,628.600

Celkový úhrn kapitoly 13. 162,760.600| 18,093.400| 180,854.000
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o [m M ..+A lal$ Štátne príjmyá al. Ksalá

13. Ministerstvo dopravy a verejných prác.

13| 1 Kabinet ministra dopravy a verejných prác 1,410.800

2 Rezort verejných prác.

1 Ústredná správa a štátna stavebná služba 110.000

3 Cestné komunikácie.

1 Príjmy zo štátnych a štátom spravovaných ciest a mostov 4,610.000

4 Technické skúšobníctvo a výskumníctvo.

1 Taxy za skúšky a revízie parných kotlov 310.000

č. Vodné stavby.

1 Vodné stavby 5,960.000

7 Správa štátnych budov.

1. Správa štátnych budov 5,641.700

9 Plavebníctvo.

1 Plavebné úrady 11,840,000

10 Baníctvo,

1 Banská administratíva . 1,768.500

11 Ciachová a puncôvá služba.

1 Riaditeľstvo, ciachové a puncové úrady 2,600.000

Kapitola 13. (úhrn) 34,311.000
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13. Ministerstvo dopravy a verejných prác.
A 9 1944

a s i
š m Š Štátne vNÝdavk y riadne mimoriadne: úhrnA[slé
sá (lá Ks

13 Titul 10:

A. Osobné výdavky 556.000 — 556.000
B. Vecné výdavky . 176.000 15.000 191.000

Titul 10. (úhrn) .. 132.000 15.000 747.000

11 Ciachová a puncová služba.
1 |Riaditeľstvo, ciachové a puncové

| úrady:
| A, Osobné výdavky 1,967.900 — 1,967.900

B. Vecné výdavky . 126.600 300.000 1,026.600

S 1. (úhrn) 2,694.500 300.000 2,994,500

Titul 11. (úhrn) 2,694,500 300.000| 2,994.330

Kapitola 13.
A. Osobné výdavky:

Titul 1.. 1,430.200 — 1,430.200
Titul 2... 54,047,400 — 54,647,400
Titul 3. — — —
Titul 4... — — —
Titul 5. . — — —
Titul 6. . — — —

Titul 1. 155.000: — 155.000
Titul 8... — — —

Titul 9... 2,468.900 — 2,468.900
Titul 10. . |... ... # 556.000 — 556.000
Titul11... 0... 1,967.900 — 1,967.900

Úhrn 61,225.400 — 61,225.400
B. Vecné výdavky:

Titul 1... 406.000 250.009 656.000
Titul 2. . 1,995,000 300.000 2,295.000

Titul 3. . 74,728.000| — 1.450.000| 76,178.000
Titul 4... 121.000 — 121.000

Titul 5... 14.500 9,000.000 | 9,014.500
Titul 6. . 4,995.000 — 4,995.000

Titul 1. 13,964,600 5,725.400 19,690,000
Titul 8. 478.200 1,013.000 1,491.200
Titul 9, 3,930.300 40.000| 3,970.300
Titul 10. 176.000 15.000 191.000
Titul 11. 726.600 300.000 1,026.600

Úhrn 101,535,200 18,093.400|| 119,628:600

Úhrn osobných výdavkov 61,225.400 — 61,225.400
Úhrn vecných výdavkov 101,535.200| 18,093.400| 119,628.600

Celkový úhrn kapitoly 13. 162,760.600 18,093.400| 180,854.000
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ž — S Štátne príjmy
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13. Ministerstvo dopravy a verejných prác.

13| 1 Kabinet ministra dopravy a verejných prác 1,410.800

2 Rezort verejných prác.

1 Ústredná správa a štátna stavebná služba 110.000

3 Cestné komunikácie,

1 Príjmy zo štátnych a štátom spravovaných ciest a mostov 4,610.000

4 Technické skúšobníctvo a výskumníctvo.

1 Taxy za skúšky a revízie parných kotlov 310.000

6. Vodné stavby.

1 Vodné stavby 5,960.000

7 Správa štátnych budov.

1. Správa štátnych budov 5,641.700

9 Plavebníctvo.

1 Plavebné úrady 11,840.000

10 Baníctvo.

1 Banská administratíva . 1,768.500

11 Ciachová a puncôvá služba.

1 Riaditeľstvo, ciachové a puncové úrady 2,600.000

Kapitola 13. (úhrn) 34,311.000



84 Slovenský zákonník č. 1.

14. Mínisterstvo financií.
1944

— "ai
212 S Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrn
al £al £

sá (O A Ks

14. Ministerstvo financií. |

14| 1 Ministerstvo financií.

1|| Minister: | .
1.Plat ministra .. U, 100.000 — 100.000
2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe ministra 33.400 — 33.400

A. Osobné výdavky 133.400 — 133.400

S 1. (úhrn) 1] 133.400 — 133.400

2 [Ústredná správa:
A. Osobné. výdavky . 20,840.200 — 20,840.200
B. Vecné výdavky . 5,055.300 118.800 5,174.300

S 2. (úhrn) | 25,895.700 118.800 26,014,500

3 |Reprodukčný ústav a Triangulačná
kancelária Ministerstva financií:
A. Osobné výdavky 1,288.500 — 1,288.500
B. Vecné výdavky . i 1,655.700 143.400 1,802.100

9

S 3. (úhrn) 2,947,200 143.400 3,090.600

4 Letecká fotogrametria:
A. Osobné výdavky 345.300 — 345.300
B. Vecné výdavky . 159,700 552.000 1,311.700

$ 4. (úhrn) 1,105.000 552.000| 1,657.000

5 IChemicko-technická skúšobňa fi
nančnej správy:
A. Osobné výdavky | 214.900 — 214,900
B. Vecné výdavky . i 25.000 — 25.000

S 5. (úhrn) 239.900 — 239.900

Titul 1:

A, Osobné výdavky „A 22,822.300 -— 22,822.300
B. Vecné výdavky . „4. 7,498.900 814.200 8,313.100

|

Titul 1. (úhrn) „1 30,321.200 814.200| 31,135.400

9 Podriadené úrady a orgány. |

1| Finančné úrady administratívne:
Ň

A. Osobné výdavky |. 26,072.709 — 26,072.700

B. Vecné výdavky . „|. 3.287.800 419.100| 3,707.500

. 8 1. (úhrn) Ň | 29,360.500 | 419.700 29,780.290
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|

| M

14 2|/Technická finančná kontrola:
A. Osobné výdavky 1,239.500 — 1,239.500
B. Vecné výdavky . 116.500 2.000 118.500

IN $ 2. (úhrn) 1,356.000 2.000 1,358.000

3/Finančná prokuratúra:
A. Osobné výdavky . 1,184.500 — 1,184.500
B. Vecné výdavky . 576.600 5.000 583.600

S 3. (úhrn) 1,763.100 5.000 1,768.100

41|Daňové úrady::
A. Osobné výdavky 36,075.609 — 36,075.600
B. Vecné výdavky . 5,085,200 100.000 5,188.200

S 4. (úhrn) 41,163-800 100.000| 41,263-800

5lÚstredná štátna pokladnica:
A. Osobné výdavky i 814.209 — 814.200
B. Vecné výdavky . M 25.000 50.000 75.000

? S 5. (úhrn) . 839,200 | 50.000 889.200

6l Pozemkový kataster: |
A. Osobné výdavky . 17,380.100 |! 150.000 17,530.100
B. Vecné výdavky . „A 9,845.300 | 180.000| 10,025.300

S 6. (úhrn) . | 27,225.400 | 330.000 | 27,555.400

71Colné úrady: | |
A. Osobné výdavky . | 14,529.200 — | 14,529.200
B. Vecné výdavky . 1... 1,604.600 70.000 | 1,674.6009

|
S 7. (úhrn) 16,133.,800 | 71.000 | 16,203.809

slDôchodková kontrola: |
A. Osobné výdavky . | 14,461.700 — | 14,461.700

| B. Vecné výdavky . 1 4,387.000 26.000 | 4,413.000

1 $ 8. (úhrn) „A 18,848.700 26.000 | 18,874.700
9| Finančná stráž: . |

A. Osobné výdavky . | 38,786.900 — 38,786.900
B. Vecné výdavky . 8,369.400 252.000 8,621.400

S 9. (úhrn) 47,156.300 232.000 47,408.300,

10|Úrady potravnej dane na čiare: |
A. Osobné výdavky 2,486.600 — 2,436.600
B. Vecné výdavky . 340.300 10.000| 350.300

|

$ 10, (úhrn) 1 2,826.900 | | 2,836.900
N
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Šlo | % Štátne výdavky riadne| mimoriadne úbrna Z
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14| 2 Titul 2:

A. Osobné výdavky 153,031.000 150.000 || 153,181.000
B. Vecné výdavky . 33,642.700 1,114.700 34,157.400

Titul 2. (úhrn) 186,673.700 1,264.700|| 187,938.400

3 Verejné dávky. |

1| Priame dane:
A. Osobné výdavky 30.000 — 30.000
B. Vecné výdavky . 202.800 — 202.809

S 1. (úhrn) 232.800 — 232.800

2 |Daň z obratu a prepychová: |
A. Osobné výdavky — — | —
B. Vecné výdavky . 130.000 — | 130.000

S 2. (úhrn) 130.000 | — 130.000
|

3l Clá: |

A. Osobné výdavky — | — —
B. Vecné výdavky — | — —

S 3. (úhrn) — - 

4 "Spotrebné dane: | |
A. Osobné výdavky — — | —.

B. Vecné výdavky. 370.000 — [370.000

3 4 (úhrn) 370.009) u | 370.000

5|Poplatky:
A. Osobné výdavky + 92.000 — ! 92.009

B. Vecné výdavky. 2,491.009 — | 2,491.000.

| 8 >. (úhrn) 2.583.000 — 2.583.009

6i Kartelový poplatok: ! |
A. Osobné výdavky — — i —

| B. Vecné výdavky — — I —

S 6. (úhrn). — — —

| Titul 3:

A. Osobné výdavky 122.009 — 122.000

B. Vecné výdavky . 3,193.800 — 3,193.809

Titul 3. (úhrn) 3,315.800 | — 3,315.809.
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14. Ministerstvo financií,
1944
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šlo Sa Štátne výdavky riadne —mimoriadne úhrn
al S —oo — a ——— —
a£ Š a Ks

Monopoly.
Soľ — soľný monopol:

A. Osobné výdavky 35.000 — 35.009
B. Vecné výdavky . 24,052.009 15.009jj 24,067.000

8 1. (úhrn) 24,087.000 15.000 24,102.009Sladidlá:
A. Osobné výdavky — — —
B. Vecné výdavky . 12.000 — 12.000

S 2. (úhrn) 12.009 — 12.009

Výbušné látky:
A. Osobné výdavky — — —
B. Vecné výdavky . 18.00) — 18.00)

$ 3. (úhrn) 18.009 | — 18.009
Titul 4:

A. Osobné výdavky 35-000 — 35.000 „“
B. Vecné výdavky. 24,082.000 15.000| 24,097.009

Titu! 4. (úhrn) 24,117,000) 15.009 24,132.009Štátna loteria:
A. Osobné výdavky 6.000 — 6.000|
B. Vecné výdavky . 4,955.009 — 4,955.009)

Titul 5. (úhrn) 4,961.000) — 4,961.009

Kapítola 14.
A. Osobné výdavky:

Titul 1. 22,822.300 — 22,822.300
Titul 2. 153,031.000 150.009| 153,181.009
Titul 3. . 122.099 — 122.009 |
Titul 4. . 35.000 — 35.009)

Titul 5.. 6.009 — 6.000

Úhrn 176,016:309| 150.009 | 176,166.300
B. Vecné výdavky:

Titul 1. 7,498.90) 814.209 8,313,109
Titul 2. 33,642.190 1,114.700 34,157.40
Titul 3. 3,193.803 — 3,193.809
Titul 4. 24,032.007 15.000 24,097.00)
Titul 5. . 4,955.000 — 4,955.009

Úhrn 73,372.4n0 | 1,943.939|| . 75,316.309

[ Úhrn osobných výdavkov 176,016.390 | 150.009|| 176,166.309

Úhrn vecných výdavkov 73,372.400| 1,943.907| 75,316.399

Celkový úhrn kapitoly 14. | 249,388.700)| 2,093.%)0|| 251,482.699

|
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14. Ministerstvo financií,
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14. Ministerstvo financií.

14| 1 Finančná správa.

2 Ústredná správa . . 312,099.
3 Reprodukčný ústav a Triangulačná kancelária Ministerstva

financií . 52.5Mm
4 Letecká fotogrametria Ň . 25.000
5 Chemicko-technická skúšobňafinančnej správy 60,194

i Titul 1. (úhrn) 449.600)

2 Podriadené úrady a orgány.

1 Finančné úrady administratívne 15.590
2 Technická finančná kontrola 509)
3 Finančná prokuratúra . 300.069)
4 Daňové úrady . 25.009
5 Ústredná štátna pokladnica —
6 Pozemkový kataster 3,383.009
7 Colné úrady . 100.509
8 Dôchodková kontrola 13.000

| 9 Finančná stráž 25.000
10 Úrady potravnej dane na čiare .— 150.009

Títul 2. (úhrn) 4,017.509

3 Verejné dávky.

1 Priame dane:
I, Daň dôchodková:

pol. 14) Daň dôchodková. 400,000.000

pol. 1b) Branný príspevok 3,000.009

I. pol. 2. Príspevok podľa vl. nar. čís. 393/1938 Sb. z. a n. 60,000.000

I. Dane výnosové:
pol, 3. Všeobecná daň zárobková 15,000.0093
pol. 4. Zvláštna daň zárobková 28,000.090
pol. 5, Prirážka podľa vl, nar. č. 393/38 Sb. zan. 30,000.009)
pol. 6. Pozemková daň. 14,000.039
pol. 7. Domová daň 18,650.099

a pol. 84) Daň rentová 33,300.009
8b) Mimoriadna daň postihujúca dividendy :a úroky

z niektorých cenných papierov pevne zúročiteľných 1,500.090
pol. 9. Daň z tantiem .4,500.090

pol. 10. Daň z vyššieho služného 1,000.099

II. Dane výnosové (úhrn) 145,950.009
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14 3| 1 IV,Doplatky zrušených daní priamych:
pol. 11. Válečná daň . —
pol. 12. Daň majetkovú . —
pol. 13. Daň banská . . Ä —

| pol. 14. Štátna dôchodková prirážka . —

IV. Doplatky zrušených daní priamych (úhrn) —

V.Daň z poľovačky:
pol. 15. Daň z poľovačky 700.090

VI.Poplatky z oneskorenia atď:
pol. 16. Poplatky z oneskorenia (úroky z oneskorenia) po

odrátaní dopropisov (nahradzovacích úrokov), ná
hrada nákladov na upomienky a exekúcie po od
rátaní hotových výloh daňovej a súdnej exekúcie,
pokuty ako aj upúšťacie čiastky a náklady trest
ného pokračovania predpísaného k náhrade po
odrátaní výloh trestného pokračovania 15,000.000

VIIDaň z vojnových získov:
pol. 17. Daň z vojnových ziskov 2,000.019

S 1. (úhrn) | 626,650.000

2 Daň z obratu a daň prepychová:
a) Daň z obratu a daň prepychová 563,010.000
b) Poplatky z oneskorenia po odrátaní náhradných úrokov,

pokuty, tresty na peniazoch, ako aj upúšťacie 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 . 5,000.090

c) Rozličné príjmy a náhrady všetkého druhu —

$ 2. (úhrn) 568,010.000

3 Clá:

pol. 1. Dovozné a vývozné clá:
a) Dovozné clá 125,000-900
b) Vývozné clá 6.000

Pol. 1. (úhrn) 125,006.000

pol. 2,Colné poplatky:

a) Vážne 20.000
b) Skladné —
c) Poplatky za úradné výkony zriadencov —

Pol. 2. (úhrn) 20.000
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14| 3 | 3 pol. 3. Colné úroky a úroky z oneskorenia 6.000

Pol. 3, (úhrn) 6.000
Nepreliminovaný príjem:

Colné istoty . —

8 3. (úhrn) 125,032.000

4 Spotrebné dane:

pol. 1. Daň z liehu: ,
a) Výrobná a spotrebná daň z liehu 170,000.009

b) dávka z droždia 130.000

c) Kontrolný poplatok podla $ 6 zák. č. 634/1919Sb. z a n. .. 400.000

d) Kontrolný poplatok podľa čl. 11L.zák. č. 86/1932Sb. z. a n. ... 1,200.000,
e) Sprosťovacia dávka čl. VI. S 5 zák. č. 86/1932

Sb z an. . 200.000

Pol. 1. (úhrn) . .171,930.000

pol. 2. Spotrebná daň z droždia 6,000.000
pol. 3. Daň z cukru Ň 80,000.000
pol. 4. Daň z kyseliny octovej . 1,500.000)
pol. 5. Daň z prípravkov ku kypreniu cesta 800.000
pol. 6. Daň z minerálnych olejov 17,000.000
pol. 7. Daň z umelých jedlých tukov 2,500.000
pol. 8. Daň zo zapaľovačov ... 8,500.000
pol. 9. Daň z elektrických zdrojov žiarenia . 3,200.000
pol. 10. Dávka zo šumivého vína 1,200.000
pol. 11. Všeobecná daň nápojová 14,800.000
pol. 12. Daň z limonád, minerálnych a sodových vôd 2,300.0%0
pol. 13. Daň z piva 30,000.000
pol. 14. Daň z mäsa . 13,000.000
pol. 15. Potravná daň na čiare 1,400.000
pol. 16. Daň z uhlia ... 22,000.000
pol. 17. Daň zo spotreby gumového tovaru . —
pol. 18. Náhrada obcí za vyberanie obecných dávok pri po

travnej dani na čiare 200.000
pol. 19. Rozličné príjmy 150.000
pol. 20. Daň z vodnej sily —
pol. 21. Daň z motorových vozidiel —

5 4. (úhrn) 376,780.000
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14| 3| 5 Poplatky:
pol. 1. Kolky 53,472.000
pol. 2. Právne poplatky. 126,901.400
pol. 3. Taxy —
pol. 4. Dopravné dane železničné.

a) daň z jazdných lístkov . 35,000.000
b) Daň prepravná na štáťnych a štátom prevádza

ných železniciach . . . —
Z výnosu prepravnej dane na štátnych a štátom
prevádzaných železniciach podľa čl. II. finančné
ho zákona ponecháva sa k úhrade prevádzko
vých výdavkov slovenských štátnych železníc
čiastka do výšky 102,000.000 Ks.

c) Daň prepravná na železniciach štátom nepre
vádzaných . 100.000

d) Daň zo zavazadiel . , 600.000

Pol. 4. (úhrn) | 35,700.000

pol. 5. Dávka z jazdného za osobnú dopravu na želez
niciach 18,000.000

pol. 6. Daň z jazdného za hromadnú dopravu osôb 800.000
„pol. 7. Dávka z telefonných poplatkov . .. 4,500.000

pol. 8. Dávka za úradné úkony vo veciach správnych 15,000.000
pol. 9. Daň zo zbrane a lovu podľa zák. čl. XX111/1883 —

S 5. (úhrn) | 254,373.400

6 Kartelový poplatok. , | 1,200.000

S 6. (úhrn) | 1,200.000

Titul 3. (úhrn) | 1.952,045,400
4 Monopoly:

1 soľ . 52,165.000
2 Umelé sladidlá 300.000
3 Výbušné látky 3,000.000

Titul 4. (úhrn) 55,465.000
5 "Štátna loteria:

Štátna loteria 5,998.400

Titul 5. (úhrn) .. 5,998.400

Kapítola 14:
Titul 1. 449,600
Titul 2. 4,017.500 
Titul 3. 1.952,045.400
Titul 4. 55,465.000
Titul 5. 5,998.400

Celkový úhrn kapitoly 14. 2.017,975.900
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15. Všeobecná pokladničná správa.

15 Všeobecná pokladníčná správa.

1 Štátny dlh.

1 / Príspevok štátnej správy na úhradu
štátneho dlhu: “ |
B. Vecné výdavky . N 130,976.424 — 130,976.424

2 Správa štátneho majetku.

1lÚroky a výdavky zo šekovej služby,
z bežných účtov štátnych podni
kov a z prechodného úveru:
B. Vecné výdavky . — 3,000.000 3,000.000

2 |Nákup cenných papierov:
B. Vecné výdavky . | — 1,500.000 1,500.000

8l Bezúročný vklad štátu do Sloven-|
skej hypotečnej a komunálnej ban
ky podľa zákona č. 251/1941SI. z.:
B. Vecné výdavky . i 10,000.000 — 10,000.000

|41/Výkup akcií a prioritných obligácií
miestnych železníc:
B. Vecné výdavky . — 2,000.000 2,000.000

Titul 2:

A. Osobné výdavky TT T O
B. Vecné výdavky . x 10,000.000 6,300.000 16,500.000

Titul 2. (úhrn) 10,000.000 | — 6,500.000|| 16,500.000

3 Mena. | i1 Kurzová strata:
B. Vecné výdavky . — — —

2 Úprava meny:
A. Osobné výdavky — 110.000 110.000
B. Vecné výdavky. — .17,010.000|| 17,010.000

S 2. (úhrn) — 17,120.000|| 17,120.000

Títul 3:

A. Osobné výdavky — 110.000 110.000
B. Vecné výdavky. — 17,010.000| 17,010.000

Titul 3. (úhrn) — 17,120.000| 17,120.000

|
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15| 4 Štátne garancie,

1/Záväzky z prevzatých záruk:
#

B. Vecné výdavky . — 5,193.600 5,193.600

2 |Príspevok štátu Pomocnému fondu
peňažných ústavov podľa záko
nov č. 172/1941 a č. 173/1941 SI. z.:

B. Vecné výdavky . — 15,104.400 15,104.400

lb. 4 |
93 |Príspevok štátu podľa S 21 vl nar. | >

č. 56/1937Sb. z an. pre úpravu pome
rov slovenského stavu poistenia
Fénixu životnej poisťovacej spo
ločnosti vo Viední:

B. Vecné výdavky . — 600.000 600.000

4 Výplata súdnych depozitov:
ť

B, Vecné výdavky. 170.000 — 170.000

5 |Príspevok štátu podľa čí, V, zákona
č. 142/1941Sl. z. vyplývajúci z od
predaja podniku „Podbrezová:
B. Vecné výdavky . 15,000.000 — 15,000.000

Títul 4:

A. Osobné výdavky — — —
B. Vecné výdavky . 15,170.000 20,898.000 36,068.000

Titul 4. (úhrn) 15,170.000 20,898.000 36,068.000

5 Štátne dotácie, subvencie a preddavky.

1| Príspevok podľa zákona č. 118/1927Sb.
“z. a n na podpory poľnohospodá

rom postihnutým živelnými po
hromami:

B. Vecné výdavky . 816.000 — 816.000

2|| Príspevok nepoľnohospodárom prí
živelných pohromách:
B. Vecné výdavky . 40.000 — 40.000
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15|5 | 3 |Bezúročné preddavky obciam, spo-|
jené s katastrálnym meraním aj
vymedzníkovaním:
B. Vecné výdavky. — "40,000 40.000

40/Na podpory z dôvodu likvidácie
škôd válečných, poprevratových
podľa vl, nar. č. 1061931Sb. z an,
ako aj škôd vzniklých na sever
nom území privtelenom pri vo
jenskom ťažení proti Poľsku:
B. Vecné výdavky . 250.000 — 250.000

5 [Náhrada za škody spôsobené ne
priateľskými bojovými činmi po- /
dľa zákona č. 160/1943Sl. z.:

B. Vecné výdavky. — 200,000.000|| 200,000.000

6 || Dotácie podľa S 2 vl, nar. č. 162/1939
SL z. fondu zriadenému pri Mini
sterstve hospodárstva pre zmier
nenie škôd zapríčinených ľovnou
zverou v poľnom alebo lesnom
hospodárstve a pre zveľadenie!
poľovníctva:
B. Vecné výdavky . | 53.000 — 53.000

7|Podporné akcie na účet prebytku
dôchodkových pokút:
A. Osobné výdavky 50.000 — 50.000
B. Vecné výdavky . 550.000 600.000 1,150.000

8 7, (úhrn) 600.000 600.000 1,200.000
Titul 5:

A. Osobné výdavky 50.000 — 50.000
B. Vecné výdavky . 1,709.000| 200,640.000|| 202,349.000

Titul 5. (úhrn) - 1,759.000| 200,640.000|| 202,399.000

6 Spoločné výdavky všetkých rezortov,

1/Výdavky spojené so šekovým po
kračovaním:

B. Vecné výdavky . 2,000.000 — 2,000.000

Titul 6::

A. Osobné výdavky — — —

B. Vecné výdavky . 2,000.000 — 2,000.000

Titul 6. (úhrn) 2,000.000 | — 2,000.000
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Administratívne výdavky.

Štátny dozor:
A. Osobné výdavky . 826.500 — 826.500

Náhrady a iné:
B. Vecné výdavky . ... . 2,000 50.000 52.000

Ň / ,

Ostatné rozličné výdavky:
B. Vecné výdavky . . 150.000 . — 150.000

Titul 7:

A. Osobné výdavky . A 826.300 — 826.300
B. Vecné výdavky. . 152.000 50.000 202.000

Titul 7. (úhrn) . . 978.500 50.000 .1,028.500

Údely a prídely fondom a samosprávnym
sväzkom,

Údely do správy Ministerstva vnú
tra podľa prílohy „D"“k zákonu č.
190/1939 Sl, z.:

B. Vecné výdavky . . 36,449,700 — 36,449,700

Údel podľa 8 10 ods. 5 vl nar. č, 122/
19353Sb.z.an. hlavnému mestu Slo- |
venskej republiky: !

B. Vecné výdavky .“. 400.000 , — 400.060

Prídely z domovej dane podľa 8 9 |
vl nar. čí. 122/1935Sb. z an. obciam |
vyberajúcim obecné prirážky k
priamym daniam nad 250%: |
B. Vecné výdavky . „| 18,000.000 | — 18,000.000

Údel z 15% zvláštneho príspevku |
podľa 8109zákona o priamych da
niach Náhradovému fondu:
B. Vecné výdavky . A 880.000 — 880.000

Títul 8:

A. Osobné výdavky . . — — —
B. Vecné výdavky. .1. 55,729.700 — 55,729.700

Titul 8. (úhrn) x | 55,729,700 — 55,729.700
!

Úhrn kapitoly 15. | 216,613.624 | 245,208.000|| 461,821.624

| |I
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15. Všeobecná pokladničná správa.
1944

s| |% mori hr.
c č Štátne v ý davk y riadne mimoriadne úhrn
al ©s

| |

15 "Kapitola 15.

A. Osobné výdavky:

Titul 1. — — —
Titul 2. — — —

Titul 3. — 110.000 110.000
Titul 4. — — 

Titul 5. 50.000 — 50.000

Titul 6, — | — —
Titul 7, 326.500 — 826.500
Titul 8. M — | — —$

, Úhrn 876.500 110.000 986.500

B. Vecné výdavky:

Titul 1. 130,976.424 — 130,976.424 ,
Titul 2. 10,000.000 6,500.000 16,500.000
Titul 3. — 17,010.000 17,010.000
Titul 4, . 15,170.000 20,898.000 36,068.000
Titul 5, 1,709,000| 200,640.000 202,349.000
Titul 6. 2,000.000 —. 2,000.000

Titul 7, 152.000 50.000 202.000

Titul 8. 55,729.700 | — | 55,729,700

Úhrn 215,737,124| 245,098.000 460,835.124

Úhrn osobných výdavkov 876.500 110.000 986.500
Úhrn vecných výdavkov 215,737.124| 245,098.000|| 460,835.124

Celkový úhrn kapitoly 15. 216,613.624| 245,208.000 | 461,821.624
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15. Všeobecná pokladničná správa.
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|Kapitola| Titr| Paragraf

10

Štátne príjmy
1944

15. Všeobecná pokladničná správa.

Všeobecná pokladničná správa.

Štátne podniky.

Saldo štátnych podnikov

Správa hnuteľného štátneho majetku.

Úroky a výdavky zo šekovej služby, z bežných účtov štátnych
podnikov a z prechodných úverov

Úroky z cenných papierov a iné úroky

Podiel z účastí štátu na účastinných spoločnostiach a iných
podnikoch

Odúmrť (kaducity)

Hodnoty prepadlé následkom trestných činov a podľa pred
pisov o politických zbohatlíkoch

Výťažok z cenín a depozitov, ktoré boly prehlásené za. pre
padlé v prospech štátu .

Súdne depozity viac ako rok nevybrané a preúčlované v pro
spech Všeobecnej pokladničnej správy podľa nariadenia
uh. min. financií č. 52,003 zo dňa 18. VL 1903 a podľa
vestníka uh. min. financií čís. 15 z roku 1903.

Splatené pôžičky

Prebytok čistého zisku od Slovenskej národnej banky .

Výťažok z odpredaja štátneho hnuteľného majetku.

Titul 2. (úhrn)

Správa nehnuteľného. štátneho majetku.

Tržby

Dôchodky

Titul 3. (úhrn)

Mena.

Kurzový zisk
Vrátené preddavky poskytnuté na úpravu pohľadávok a zá

väzkov v cudzine

i. Titul 4. (úhrn)

9379,145.600

300.000

2,000.000

6,000.000

30.000

1,000.000

50.000

300.000

200.000

15,000.000

100.000

25,180.000

1,300.000

1,530.000

2,830.000

600.000

600.000
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15. Všeobecná pokladničná správa.

a. M 1944
© S , ..Šla | % Štátne príjmysál Ksá (| A

151 5 s Štátne garancie,
1 Refundácia anuít vyplatených štátom ako

ručiteľom . 300.000

Titul 5. (úhrn) 300.000

6 Administratívne pokuty.

1 Peňažné tresty a pokuty ukladané civilnými
súdmi a správnymi úradmi 14,000.000

2 Pokuty uložené vojenskými súdmi 50.000
3 Disciplinárne pokuty od sboru finančnej

stráže a iné. 20.000

4 Prebytok dôchodkových pokút 12,000.000

Titul 6. (úhrn) 26,070.000

7 Administratívne príjmy.
fi . (

1 Poplatky za štátny dozor .1,131.500

2 Taxy z usporiadania vecných loterií 1.500
3 Príspevky k režijným výdavkom. 100.000

4 lné príjmy 2,312.000

S Podiel zo samosprávneho fondu na čiastočné
krytie výdavkov, ktoré prevzal štát od kra
jlny 97,200.000

| Titul 7. (úhrn) Ň 100,745.000

Kapitola 15:

Titul 1. 579,145.600)
Titul 2. , 25,180.000
Titul 3. .. 2,830.000
Titul 4. 600.000
Titul 5. 300.000
Titul 6. 26,070.000
Titul 7. 100,745.000

Celkový úhrn kapitoly 15. 734,810.600



Slovenský zákonník č. 1. 99

16. Penzie,

1944 ]

S "a “
#l. Sa Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrna [| Z

© [:

sá [| Ä Ks

nn.. 16,Penzie. .
16 ————Odpočívné a zaopatrovacie platy,

A. Osobné výdavky:

1 Odpočivné a zaopatrovacie platy: "
1, Odpočivné a zaopatrovacie platy civilné 134,646.300 — 134,646.300
2 Odpočivné a zaopatrovacie platy vojenské 15,416.700 — 15,416.700

Titul 1. (úhrn) 150,063.000 — 150,063.000 |

2 Vyplatené prevodné čiastky pré
miové rezervy):

1 Civilné 1,700.000 — 1,700.000|
2 Vojenské . 270.700 — 270.700

Titul 2. (úhrn) 1,970.700 — 1,970.700 |

3 Nemocenské poistenie:
1 Civilné 2,500.000 — 2,500.000
2 Vojenské. 600 — 600

Titul 3. (úhrn) 2,300.600 — 2,500.600

4 Liečebná starostlivosťo príjemcov
zaopatrovacích platov vojen
ských:

1 "Zaobstarávanie protéz 50.000 — 50.000
2 Liečenie povinné . 70.000 — 10.000
3 Liečenie: podporné 180,000 — 180,000

Titul 4. (úhrn) 300.000 — 300.000

5 Refundácia vyššieho nákladu odpo- >
čivných a zaopatrovacích platov :
podľa zákona č. 287/1924Sb. z. a n.: š

1 Poštovým zamestnancom 450.000 — „450.000

Titul 5. (úhrn) 450.000 — 450.000

Kapítola 16:
Ť

Titul 1. - 1:0,063.000 — 1:0,063.000
Titul 2. 1,970.700 — 1,970.700

Titul 3. 2,500.600 — 2,500.600
Titul 4. 300.000 — 300.000[|
Titul 5. 450.000 — 450.000|

Úhrn osobných výdavkov 155,284.300 — 155,284.300

Celkový úhrn kapitoly 16. 155,284.300 — || 155,284.300

|
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16. Penzie.

1944[sj —
"© Ľ , NPel l6 Štátne príjmy
o. 3 g : Ks41 K aM GAL

S

16. Penzie.

1 16 | Odpočívné a zaopatrovacie platy.
1 | Príspevky štátnych zamestnancov.

1] cdvilné:
| i ijné Í 30,954.500
| a) Riadne penzijné príspevky 1394. 30,954.500i b) Zvláštne penzijné príspevky . —

2 Vojenské:
a) Riadne penzijné príspevky . .. 3,100.000
b) Zvláštne penzijné príspevky . . — 3,100.000

Titul 1. (úhrn) 34,054.500

2 Prijaté prevodné čiastky (prémiové rezervy):

1 Civilné . . . — 2,400.000
2 Vojenské Ň 120.000 2,520.000

Titul 2. (úhrn) . 2,520.000

3 Náhrady každého druhu:

1 Civilné 240.000

2 Vojenské 60.000 300.000

Titul 3. (úhrn) 300.000

Kapitola 16.

Titul 1. 34,054.500
Titul 2. 2,520,000
Titul 3. 300.000

„O j

36,874.300

Č
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17, Najvyšší kontrolný dvor.
1944

1.3 "©

2l. S Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrna.| 3
l2:|A5

[alza Ks
| 212777203 ——— — 1117.2

17. Najvyšší kontrolný dvor.

117 Najvyšší kontrolný dvor.

A. Osobné výdavky . 2,990.500 — 2,990.500
B. Vecné výdavky . 1,075.000 280.000 1,355.000

Celkový úhrn kapitoly 17. 4,065.500 280.000 4,345.500
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16. Penzie.

1944
— a
2/2. sh Štátne príjmyll k | Ks
Má (BA A,

a

16. Penzie.

16 Odpočívné a zaopatrovacie platy.

1 Príspevky štátnych zamestnancov.
1] cCfvilné:

a i enzijné í .. „954.500
a) Riadne penzijné príspevky 30 30,954.500b) Zvláštne penzijné príspevky . —

2 Vojenské:
a) Riadne penzijné príspevky . . 3,100.000
b) Zvláštne penzijné príspevky . — 3,100.000

Titul 1. (úhrn) 34,054.500

2 Prijaté prevodné čiastky (prémiové rezervy):

1 Civilné .. . 0.7 2400,00
2 Vojenské " 120.000 2,520.000

Titul 2. (úhrn) . 2,520.000

3 Náhrady každého druhu:

1 Civilné 240.000

2 Vojenské 60.000 300.000

Titul 3. (úhrn) 300.000

Kapitola 16.

Titul 1. 34,054.500
Titul 2. 2,520,000
Titul 3. 300.000

Celkový úhrn kapitoly 16. 36,814.500
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17. Najvyšší kontrolný dvor.
1944

is| [x
13[.. So Štátne výdavky „riadne mimoriadne úhrna | 5
1 g 2 a
ad [| A Ks

E277. — o—— —— 57

17. Najvyšší kontrolný dvor.

117 Najvyšší kontrolný dvor.

| A. Osobné výdavky . 2,990.500 — 2,990.500

| B. Vecné výdavky . 1,075.000 280.000| 1,355.000

| Celkový úhrn kapitoly 17. 4,065.500 280.000| 4,345.500
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17. Najvyšší kontrolný dvor.

„s sd i 1944.Š b » ..

317 Sa Štátne príjmy ON
S Á|á Ke

17. Najvyšší kontrolný dvor,

17 Najvyšší kontrolný dvor . . - 

Celkový úhrn kapitoly 17. . . .



Slovenský zákonník č. 1. 103

Príloha A. —

SKUPINA I.

správa štátnych podnikov.
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17, Najvyšší kontrolný dvor.

É —| S Štátne príjmy NA
sá Á| Ks

17, Najvyšší kontrolný dvor.

17 Najvyšší kontrolný dvor. 2

Celkový úhrn kapitoly 17.



Slovenský zákonník č. 1. 103

Príloha A. 

SKUPINA I.

správa štátnych podnikov.



102 Slovenský zákonník č. 1.

17. Najvyšší kontrolný dvor.

Štátne príjmy
Kapitola Titul Paragraí

17, Najvyšší kontrolný dvor.

17 Najvyšší kontrolný dvor.

Celkový úhrn kapitoly 17.

V
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Príloha A. 

SKUPINA I.

3práva štátnych podnikov.
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S 1. Tabaková režia,
%

S 1. Tabaková
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive | Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

Prevádzkové náklady:
1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov. , 1,854,700
b) Ostatné náklady 0. . —260,027.100

c) Odpisy . - . . 2,128.400

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov . . .. 1,669,100
b) Ostatné náklady . . . - - . 2,493.400
c) Odpisy | |. - - . nu —O —————>

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie. .. 20.0... 18,059.000

c) Odpisy |. —r—

Úroky z investičných dlhov.

Straty finančné:
1, Úroky . . . . - . —

2. Iné straty finančné . . . —

lné náklady:
1. Platy stálych zamestnancov —
2. Ostatné náklady . —
3. Odpisy . , —

Súčet nákladov ad [ —IV.

Úhrnom

B. Zistenie konečného prebytku.

zisku

Prídely základnému majetku:
a) Splátky investičných dlhov .
b) Úhrada investícií z prevádzkového zisku A

Konečný prebytok (odvod štátnej pokladnici) .

Úhrnom

264,010.200

4,162.500

18,564.800 286,137.500

286,137.500

560,549,400

647,286.%0

535,808.400

560,549,400
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8 1. Tabaková režia.

režia.
Ministerstva financií).

„ , | Jednotlive | ÚhrnomŤažby .
| Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové ťažby:
1. Vlastné ťažby prevádzkové 841,626.100
2. Iné ťažby prevádzkové 275,000
3. Penzijné príspevky 793.100 842,694.200

IL.Zisky finančné:
1. Úroky . .... o. 4,592.700
2. Iné zisky finančné . — 4,592.700

111.Iné ťažby —

Súčet ťažieb ad I.—III. 847,286.900
x

f

|

IV. Strata... 10 —

Úhrnom 847,286.900

B, Zistenie konečného prebytku.
[.Prevádzkový zisk 560,549.400

. Úhrnom . . . 560,549.400
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8 1. Tabaková režia.

S 1. Tabaková
(Patrí do pôsobnosti

— | |Jednotlive

Náklady M
Úhrnom

C. Investičný rozpočet.

Investičné náklady.
.—

I. Investície pravé:
1. Nehnuteľnosti:

a) Kúpa pozemkov . ... 100.000

b) Stavby obytných domov 2,000.000
c) Stavby v prevodzovniach . .. 12,020.000
d) Stavby vlečiek a ich predíženie . —
e) Stavby ohradných stien . . . .. —
f) Stavby kanalizácií v prevodzovniach. —
ť) Komunikačné úpravy . . . ..... . —

h) Strojné-technické zariadenia zvyšujúce
trvale hodnotu stavieb .. .. 1,570.000 15,690,000

2. Hnuteľností:

i Stroje a ostatný inventár i 9,051.000

3. Živý inventár , — 24,741.000

II. Obnova:

1. Nehnuteľnosti:

a)Stavby|... —
b) Strojné-technické zariadenia zvyšujúce

trvale hodnotu stavieb . . . .. i 200.000: 200.000
ov

| 2. Hnuteľnosti:

Stroje a ostatný inventár .

]

|

| 62.000
|

3. Živý inventár 2.500 264.500

Úhrnom . .. 25,005.500
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S 1. Tabaková režia.

107

Težia,
Ministerstva financií).

21 Jednotlive ÚhrnomŤažby

C. Investičný rozpočet.

Investičná úhrada.

I Investície pravé:
1. Podielom z prevádzkového zisku . . . . . . . . . 24,741.000
2. Pôžičkou NP A —

3. Vlastnými prostriedkami .. a — 24,741,000

?

II. Obnova:

Vlastnými prostriedkami 264.500

Úhrnom. 25,005.300
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8 2, Štátna mincovňa v Kremnici.

S 2. Štátna mincovňa
(Patrí do pôsobnosti

Jednotlive . Úhrnom

| Ks
Náklady

A, Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové náklady: 

1. Vlastné náklady prevádzkové: |

"a) Platy stálych zamestnancov . . 577.900| |
b) Ostatné náklady . 4,797.000,
c) Odpisy . .. 214.300, 5,589.200

2. Náklady správne (Ústredné):
1

a) Platy stálych zamestnancov . . . . . — |

b) Ostatné náklady . . . Rnc) Odpisy . .. . — 25.000

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie . . . . . 348,900
b) Ostatné náklady , 180.800
c) Odpisy . . .. — 529.700 6,143.900

| |. Úroky z investičných dlhov.
Il. Straty finančné:

1, Úroky .
2. Iné straty finančné

IV.Iné náklady:
1. Platy stálych zamestnancov.
2. Ostatné náklady
3. Odpisy .

Súčet nákladov ad IL—IV, .. . 6,143.900
|

V. Zisk a . 3,073.800

Úhrnom . . 9,217.700

B. Zistenie konečného prebytku,
IL.Prídely fondom dotovaným z čistého

zisku

1lPrídely základnému majetku:
a) Splátky investičných dlhov ..
b) Úhrada investícií z prevádzkového zisku.

1,690.000 1,690.000

I. Konečný prebytok (odvodštátnej pokladnici). 1,383.800

Úhrnom . .. 3,073.800
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S 2. Štátna mincovňa v Kremnici.

109:

v Kremnici,
Ministerstva financií).

Jednotlive.Ťažby

A, Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové fažby:
1. Vlastné ťažby prevádzkové . . 9,153.200

| 2. Iné ťažby prevádzkové . . . . .. —

„II. Zisky finančné:
1. Úroky . . . . . , ... ... 44,400
2. Iné zisky finančné . . —

111.Iné ťažby.

9,173.300

44.400

! Súčet ťažieb ad I.—III. 9,217,700

2

IV, Strata a

Úhrnom 9,217.700

B. Zistenie konečného prebytku.
I. Prevádzkový zisk 3,073.800

Úhrnom 3,073.800
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8 2. Štátna mincovňa v Kremnici,

S 2. Štátna mincovňa
(Patrí do pôsobnosti

. Jednotlive | ÚhrnomNáklady
Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičné náklady.

I. Investície pravé .. 1,690.000

II. Obnova . A 50.000 1,740.000

Úhrnom . 1,740.000

4 ——

|

1

a

H

|
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S 2. Štátna mincovňa v Kremnici.

v Kremnici.
Ministerstva financií).

111

o Jednotlive ÚhrnomŤažby

C. Investičný rozpočet.

Investičná úhrada.

I. Investície pravé:
1. Podielom z prevádzkového zisku .. . .. 1,690,000 ,
2. Pôžičkou . |... . . u a —
3. Vlastnými prostriedkami nore . , — 1,690.000

II. Obnova:
Vlastnými prostriedkami , 50.000

Úhrnom , 1,740.000



$ 3. Slovenská

Náklady Jednotlive
I

| Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet,

I. Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

2. Náklady správne (ústredné):

b) Odpisy —

3. Náklady všeobecné:

c) Odpisy .. . —

4. Anticipované straty

II. Úroky z investičných dlhov
(I. Straty finančné:

1. Úroky .
2. Iné straty finančné.

IIV. Iné náklady:
1. Platy stálych zamestnancov .
2. Ostatné náklady
3. Odpisy

Súčet nákladov ad I.—IV.

V.Zisk,

Úhrnom

B. Zistenie konečného prebytku.
IL.Prídely fondom dotovaným z rýdzeho

zisku .

II.Prídely základnému majetku:
a) Splátky investičných dlhov .

c) Úhrada investícií zo zisku

11. Konečný prebytok (odvod štátnej pokladnici)

Úhrnom

t

r

i

z
i

215,123.700

689.200

32,843.100

400.000

268,656.000
I

4,543,700

96.300

400.000

273,656.000

1,106.300

280,762.300

906.300
6,200.000

1,106.300

1,106.300
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S 3. Slovenská pošta.

pošta.
dopravy a verejných prác). |

o. Jednotlive | ÚhrnomŤažby ——
Ks

|

A, Prevádzkový rozpočet

I. Prevádzkové ťažby: ! .

1. Vlastné ťažby prevádzkové . . ., o M 254,225.300
2. Iné ťažby prevádzkové . " | 22,117.000
3. Penzijné príspevky .. M 3,600.000 279,942.300

|

|

II. Zisky finančné: |
1. Úroky . | 20.000
2. Iné zisky finančné i! — 20.000

1l. Iné ťažby | 800.000

Súčet ťažieb ad I.—III. 280,762.300

|

|

IV. Strata - —
jj

Úhrnom 280,762.300

B. Zistenie konečného prebytku. ,
Konečný prebytok “ 7,106.300

g »

Úhrnom 7,106.300
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8 3. Slovenská pošta.

S 3. Slovenská
(Patrí do pôsobnosti Ministerstva

, Jednotlive | ÚhrnomNáklady
Ks

C. Investičný rozpočet,

Investičné náklady,

I. Investície pravé:
1. Nehnuteľnosti:

a) Stavby budov okrem rozhlasu . . . . — 19,270.000
b) Stavby budov rozhlasu . . . . . ... 8,900.000 28,170.000

2. Hnuteľnosti (inventár) . . a 16,553.000

3. Trate. .. u a 54,421,000 99,144.000

11. Obnova:

1. Nehnuteľnosti:

a) Stavby budov rozhlasu . 5. . 130.000
b) Stavby budov rozhlasu . . .. ... 60.000 190.000

2. Hnuteľnosti (inventár) .. .. 2,418.000

-— 3. Trate OU , 2,457.000 5,065.000

Úhrnom .. 104,209.000
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S 3. Slovenská pošta.

pošta.
dopravy a verejných prác).

o | Jednotlive ÚhrnomŤažby
| Ks

— : : >

C. Investičný rozpočet,

Investičná úhrada:

I, Investície pravé:
1. Podielom z prevádzkovéhozisku . . . . o —
2. Pôžíčkou . . , .. . + . . . . . . ..ÓÔ . . “ . 52,144,000

3. Vlastnými prostriedkami 41,000.000 99,144.000

II. Obnova:
Vlastnými prostriedkami 5,065.000:

/

-104209.000Úhrnom . ..
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8 4. Poštová sporiteľňa.

S 4. Poštová
(Patrí do pôsobnosti

| Jednotlive | ÚhrnomákladNák y K

A. Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové náklady:
1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov . . . . . 7,342.800
b) Ostatnénáklady oe 4,552.600
c) Odpisy M 550.000 12,445.400

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov ,. , . . . —
b) Ostatné náklady —
c) Odpisy . — —

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie —
b) Ostatné náklady. .. 3,518.200
c) Odpisy . .. — 3,518,200 15,963.600

II. Úroky z investičných dlhov. —

111.Stratý finačné:
1, Úroky . . —
2. Iné straty finančné .. . — —

IV.Iné náklady:
1. Platy stálych zamestnancov . . . . .. 0... —
2. Ostatné náklady —
3. Odpisy — —

4.

Súčet nákladov I —IV, 15,963.600

V, Z16k O a 6,595.900

- Úhrnom - 22,559.500

B. Zistenie konečného prebytku.
I. Prídely fondom, dotovaným z rýdzeho

zisku . a 1,500.000

II.Prídely základnému majetku:
a) Splátky investičných dlhov . . .. a — .
b) Úhrada investícií z prevádzkového zisku . 3,744,700 3,144.700

LI. Konečný prebytok (odvodštátnej pokladnici) 1,351.200

. Úhrnom 6,595.900
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S 4. Poštová sporiteľňa.

sporiteľňa. |
Ministerstva financií). |

.. Jednotlive ÚhrnomŤažby
Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové ťažby:
1. Vlastné ťažbyprevádzkové . |... 0.0.0.0. 21,940.000
2. Iné fažbyprevádzkové. . . |... 0.0.00... 400.000,
3, Penzijné príspevky |. | 0... 219.500 22,559.500

II. Zisky finančné:1.Úroky0.0, MOU —
2. Iné zisky finančné . a 1 — —

111,Iné fažby . —

Súčet ťažieb I—III. 22,559.500

Ť A

!

AN !

IV. Strata " —

Úhrnom 22,559.500

B. Zistenie konečného prebytku. |
Prevádzkový zisk. | 6,595.900

I

Úhrnom 6,595.900
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S 4. Poštová sporiteľňa.

S 4. Poštová
(Patrí do pôsobnosti

Jednotlive | Úhrnom |Náklady |
Ks !

“v s v |

C. Investičný rozpočet. |
| [ť

Investičné náklady : 1

I. Investície pravé: |
1. Nehnuteľnosti .! 10,000.000 |

2. Hnuteľnosti (inventár) 4,000.000 14,000.000

II. Obnova: ||
1.Nehnuteľnosti|... —
2. Hnuteľnosti (inventár) — —

14,000.000Úhrnom



sporiteľňa.
Ministerstva financií).
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Ťažby Jednotlive

C. Investičný rozpočet.

Investičnáúhrada:

ILInvestície pravé:
1. Podielom z prevádzkového zisku
2. Pôžičkou Nam
3. Vlastnými prostriedkami

| IL Obnova:

Vlastnými prostriedkami -.

Úhrnom

3,144.700

10,255.300 14,000.000

14,000-000
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S 5, Slovenské železnice.

S 5. Slovenské
(Patrí do pôsobnosti

- Jednotlive — | — ÚhrnomNáklady
Ks

A, Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové náklady:
1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov. 382,764.000|
b) Ostatné náklady , 551,984.400 |
c) Odpisy . . 73,437..600: 1.008,186.000

2. Náklady správne (ústredné):
a) Platy stálych zamestnancov . 32,875.200

b) Ostatné náklady u 7,287.600]
c) Odpisy . 0. — 40,162.800

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie 119,739.700
b) Ostatnénáklady o 24,093.100 !
c)Odpisy|... — 143,832.8001.192,181.600

IL Úroky z investičných dlhov. 41,392.800
II. Straty finančné:1.Úrokyea 

2, Iné straty finančné. — —

IV.Iné náklady:
1. Platy stálych zamestnancov . —
2. Ostatné náklady —
3. Odpisy , — —

Súčet nákladov L—IV. | 1.233,574.400

V, Zisk 75,013.600

Úhrnom 1.308,648.000

B. Zistenie konečného prebytku.
I. Prídely fondom dotovaným z rýdzeho

zisku. „, , —

II,Prídely základnému majetku:
a) Splátky investičných dlhov . —

b) Splátky investičných dlhov podľa zák, 48/1942 SIL Z. 69,200.000
c) Úhrada investícií z prevádzkového zisku . 5 873.600 75,073.600

II. Konečný prebytok (odvodštátnej pokladnici). —

Úhrnom .. 75,073.600



Slovenský zákonník č. 1. 121.

8 5. Slovenské železnice.

železnice,
Ministerstva dopravy a verejných prác).

NA Jednotlive - UhrnomŤažby
Ka

A. Prevádzkový rozpočet.
: 3

I, Prevádzkové ťažby:
1. Vlastné ťažby prevádzkové . . . . . . . . . . lU 1.202.448,000
2. Iné ťažby prevádzkové . |. |. |... 20.0 2 a 102,000.000 |
3, Penzijné príspevky —. . |... 0.0.02 a — 1.304,448.000

11.Zisky finančné:1.Úrokyoa 1,800.000
2. lné zisky finančné. a 2,400.000 4,200.000

111,lné ťažby. a ——

Súčet ťažieb ad L—IIL ". .“. 1.308,648.000

S

IV. Strata , . . . . » . . . + e . . . . „ . " . TT

Úhrnom . . lO 1.308,648.000

B. Zistenie konečného prebytku.

"

Prevádzkový zisk . LL. u 15,073.600

Úhrnom .„.. 75,073.600
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S 5. Slovenské železnice,

S 5. Slovenské
(Patrí do pôsobnosti

Jednotlive | ÚhrnomNáklady
Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičnénáklady:

I. Investicie pravé:

1. Nehnuteľnosti:

a) Stavbybudov |... 350.000
b) Stavby na železniciach . . . .. 190,815.000
c) Stavby nových železníc . . Ň 191,200.(100

d) Stavby na súkromnýchželezniciach -v štátnej
prevádzke u . 5,238.000

e) Stavebné zariadenie pomocných závodov . 9,290.000
f) Stavebné zariadenie vedľajších závodov. 3,300.000 400,193.000

2. Hnuteľnosti:

a) Vozidlá koľajové . . . . 31,525.700
b) Vozidlá cestné. . 14,754.000
c) Vozidlá lanoviek . . . . . . . x —

d) Inventár, náradie a strojné zariadenie prevádzkové 2,107.900
e) Inventár, náradie a strojné zariadenie pomocných

závodov . . . . ... 1,414.400
1) Inventár, náradie astrojné zariadenie vedľajších

závodov . ... oe 818.600 51,220.600

Investície pravé (úhrnom) 451,413.600

1I. Obnova:

1. Nehnuteľnosti:

a) Stavby ... .. Ň , 29,404.400
b) Stavebné zariadenie pomocných závodov 510.000

c) Stavebné zariadenie vedľajších závodov . .. — 29,914.400

2. Hnuteľnosti:

a) Vozidlá koľajové. 44,736.900
b) Vozidlá cestné. 3,257.000
c) Vozidlá lanoviek . . . . . , Ň .. —

d) Inventár, náradie a strojné zariadenie prevádzkové 2,054.100
e) Inventár, náradie a strojné zariadenie pomocných

závodov , . . . , , 813.800

1) Inventár, náradie astrojné zariadenie vedľajších
závodov—.. 0, , — 50,861.800

i Obnova (úhrnom) 80,778.200

Investičné náklady (úhrnom) 532,189,800
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8 5, Slovenské železnice.

železnice,
Ministerstva dopravy a verejných prác).

! Jednotlive ÚhrnomŤažby
Ks

C. Investičný rozpočet,

! Investičná úhrada:

I. Investície pravé:
1. Podielom z prevádzkového zisku . .. 5,873.600
2. Pôžičkou 0. . „0 -.425,540.000

3, Vlastnými prostriedkami 20,000.000 451,413.600

II. Obnova:

Vlastnými prostriedkami 80,716.200

Úhrnom 932,189.800
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S 6. Štátne les

Náklady Jednotlive Úhrnom

A. Prevádzkový rozpočet,

I Prevádzkové náklady:

1, Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov .
b) Ostatné náklady u2.
c) Odpisy (amortizačné):

2. Nákiady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov .
b) Ostatné náklady
c) Odpisy (amortizačné)

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie . . ..
b) Ostatné náklady

.31,222.200

12,283.600 :
9,511.400

618.900

6,889.400
1,447.600 !

633,485.500

22,413.900

c) Odpisy (amortizačné) . . . . . ... — 8,337.000 664,236.400

Il Úroky z investičných dlhov

II, Straty finančné: i
1. Úroky
2. Iné straty finančné

[V.Iné náklady:
(Voluptuár, patronát, ostatné)

1. Platy stálych zamestnancov
2. Ostatné náklady
3. Odpisy (amortizačné) .

Súčet nákladov ad [.—IV.,

V. Získ

Úhrnom

1,708.100

822,100

1,610,900 2,433,000

204.600

6,303.000 V
357.600 6,865.200

615,242.700

98,932.500

714,175.200

B, Zistenie konečného prebytku.

ILPrídelyfondom, dotovaným z rýdzehozísku
I. Prídely základnému majetku:

a) Splátky investičných dlhov podľa zák. č. 48/1942 SI. z.
b) Úhrada investícií z prevádzkového zisku

4,200.000

92,300.000 96,700.000:

II: Konečný prebytok (odvodštátnej pokladníci)

Úhrnom

|

42,232,500 |—)
!|98,932.500

4
Ý

|
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S 6. Štátne lesy a majetky.

a majetky,
Ministerstva hospodárstva).

., Jednotlilve ÚhrnomŤažby et

A, Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové ťažby:
1. Vlastné.ťažbyprevádzkové . |. |... 0.0... 170,985.000
2. Iné ťažby prevádzkové . . . . a .1,312.400
3. Penzijné príspevky . |... .1,429.300 1773,126.100

II.Zisky finančné:
1, Úroky o 409,200.
2. Iné zisky finančné . . . . .. o 1.000 — 410,200

|

11. lIné ťažby (Voluptuár, patronát, ostatné) . . . . . 1 38.300

Súčet ťažieb ad L—III. . . . -74,175.200

I

#

IV,Strata —

Úhrnom . .. 714,175.200

B. Zístenie konečného prebytku.

Prevádzkový zisk |... u 98,932.500

Úhrnom . .. 98,932.500



S 6. Štátne lesy
(Patrí do pôsobnosti

Jednotlive — | ÚhrnomNáklady
. Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičnénáklady:

LInvestície pravé:
1. Nehnuteľnosti: 

a) Pozemky 17,000.000
b) Meliorácie dočasné 235.000
c) Stavby pozemné . 22,540.000
d) Stavby pomocné 740.000
e) Stavby ostatné 95,000

1) Dopravné prostriedky 4,730.000 45,340.000

2. Hnuteľnosti:

a) Inventár mftvy 7,160.000

b) Inventár živý — 7,160.000

a Investície pravé (úhrnom) 52,500.000

11. Obnova:

1. Nehnuteľnosti:

a) Pozemky . —

b) Meliorácie dočasné 200.000
c) Stavby pozemné 9,635.000
d) Stavby pomocné 355.000
e) Stavby ostatné 250.000

f) Dopravné prostriedky 4,325.000 14,765.000
2. Hnuteľnosti: |

a) Inventár mftvy . 2,735.000

b) Inventár živý 2,500.000 3,235.000

Obnova (úhrnom) 20,000.000

Investičné náklady (úhrnom) .72,500,000
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S 6. Štátne lesy a majetky.

a majetky.
Ministerstva hospodárstva).

Jednotlive ÚhrnomŤažby

C. Investičný rozpočet.

Investičná úhrada:

LInvestície pravé:
1. Podielomz prevádzkovéhozisku . .. o 52,509.000
2. Pôžičkou ... — u
3. Vlastnými prostriedkami — 52,500.000

II. Obnova:
Vlastnými prostriedkami 20,000.000

I

Investičná úhrada (úhrnom) . .. 72,500.000
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8 7, Štátne majetky poľnohospodárskych

S 7. Štátne majetky poľnohospodárskych
(Patrí do pôsobnosti

Jednotlive | Úhrnom 
Náklady K

T |
A. Prevádzkový rozpočet. |

|
I, Prevádzkové náklady: |

|

1, Vlastné náklady prevádzkové: |
a) Platy stálych zamestnancov . . . . . 981,000i
b) Ostatné náklady . . . . . . . . . 11,187,200!

c) Odpisy a 349.000 12,517.200

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov . . . .. —.
b) Ostatné náklady . |... . .. ... 188.000

c). Odpisy a — 188.000

3. Náklady všeobecné: ia)Penzie|... 0.0, —
b) Ostatné náklady . . . . . . . ... —

c) Odpisy — — 12,705.200

II.Úroky z investičných dlhov ......., 56.100
II. Straty finančné: !

1, Úroky NRC —

2. Iné straty finančné . . . . . . . . ..... a — —

IV. Iné náklady:
/

1. Platy stálych zamestnancov . u —2.Ostatnénáklady|... ......... . —
3. Odpisy .. N — —

Súčet nákladov ad IL—IV,. . . 12,761.300

V. Zisk | . . . « « a .“ 234.100

Úhrnoňm. .. 12995.400

na B. Zistenie konečného prebytku.
AI Prídely fondom dotovaným z rýdzeho

zisku .. a —

I. Prídely základnému majetku:
a) Splátky investičných dlhov u —

b) Úhradainvestíciíz prevádzkovéhozisku o 234,100 234,100
NI. Konečný preb ytok (odvod štátnej pokladnici) —

Úhmom. . . . 234.100
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škôl a výskumnýchústavov poľnohospodárskych.“

škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych.
Ministerstva hospodárstva).

o Jednotlive "ÚhrnomŤažby

#

| A. Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové ťažby:
1. Vlastné ťažby prevádzkové. 12,99,<0
2. Iné ťažby prevádzkové . —
3. Penzijné príspevky — 12,995.401)

11L.Zisky finančné:

| 1. Úroky . —

| 2. Iné zisky finančné — —

111I.Iné ťažby ... —

Súčet fažieb ad L—III, .-. 12,995.:4100

IV,Strata 0. —
Úhrnom. 12,995.490

B. Zistenie konečného: prebytku. |
Prevádzkový zisk 234.1:

Úhrnom . , 234.10
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S 7. Štátne majetky poľnohospodárskych

S 7. Štátne majetky poľnohospodárskych
(Patrí do pôsobnosti

|

Jednotlive | ÚhrnomNáklady
Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičnénáklady:

I, Investície pravé:
1. Nehnuteľnosti:

a) Pozemky a 3,957.000
b) Stavby pozemné a ostatné Ň pe 9,915.000
c) Dopravné prostriedky (lesné cesty, hradské, nádrže,

hatea brehovéopevnenia) o —
d) Meliorácie dočasné a stavby pomocné (meliorácie |

poľné a lesné, vodovody, telefony, oplotenie a ||

dlažby) „1l“ 35.000 13,907,000
2. Hnuteľností:

„ a) Inventár živý 737.000
b) Inventár mftvy 356.000 1,093.000 .

Investície pravé (úhrnom). 15,000.900

II. Obnova:

1. Nehnuteľnosti:

a) Stavby pozemné a ostatné 180.000
b) Dopravné prostriedky . 33.000

c) Meliorácie dočasné a stavby pomocné. 134.000 347.5

2. Hnuteľnosti:

a) Inventár živý AN? 1.000 !
b] Inventár mftvy . 1.000 2.000

Obnova (úhrnom). 349.000
|

Investičné náklady (úhrnom) . . .! 15,349.000 |
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škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych.

škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych.
Ministerstva hospodárstva).

Jednotlive - ÚhrnomŤažby
Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičná úhrada:

I. Investície pravé:
1. Podielom z prevádzkového zisku , . 234.100
2,Pôžičkou o , 14,765.900
3. Vlastnými prostriedkami — 15,000.000

JI. Obnova:

T| Vlastnými prostriedkami 349,000

Investičná úhrada (úhrnom). . 15,349.000



AA 8 8. Vojenské
(Patrí do pôsobnosti

Jednotlive | ÚhrnomNáklad
M Ks

A, Prevádzkový rozpočet.

I Prevádzkové náklady:

1. Vastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov . 2,802.000
b) Ostatné náklady 20.789.300 .
c) Odpisy „504,000 24,095.300

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov . 499.600
b) Ostatné náklady 595.700
c) Odpisy 52,500 1,147.800

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie o 72.000
b) Ostatné náklady —
c) Odpisy — 12.000 23,315.100

II Úroky z investičných dlhov. —

III. Straty finančné:

1. Úroky , 2.600
2. Iné straty finančné . 100.000 102.600

IV, [né náklady: |
1, Platy stálych zamestnancov. —
2. Ostatné náklady 156.300
3. Odpisy — 156.300

Súčet nákladov ad L—IV. 25,574.000

V. Zisk 7,644.100

Úhrnom. 33,218.100

B. Zístenie konečného prebytku.
I. Prídely fondom dotovaným z rýdzeho

zisku —
II.Prídely základnému majetku:

a) Splátky investičných dlhov —
b) Úhrada investícií z prevádzkového zisku 406.000 406.000

NI. Konečný prebytok (odvod štátnej pokladnici) 7,238.100

Úhrnom . 7,644.10G



H
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S 8. Vojenské lesné podniky.

lesné podníky.
Ministerstva národnej obrany).

| Jednotlive Úhrnom

A, Prevádzkový rozpočet.

ILPrevádzkové ťažby:
1. Vlastné ťažby prevádzkové 31,498.500
2. Iné ťažby prevádzkové 1,586.700
3. Penzijné príspevky 64.900 33,150.100

II.Zisky finančné:
1. Úoky . .. .. 65.000
2. Iné zisky finančné . 3.000 68.000

11, Iné ťažby (voluptuár, patronát, ostatné) —

Súčet tažieb ad I.—III. 33,218.100

š

IV.Strata —

Úhrnom Ň 33,218.100

B. Zistenie konečného prebytku.
Prevádzkový zisk. 7,644.100

Úhrnom s. 7,644.100

|



134 Slovenský zákonník č. 1.

$ 8. Vojenské lesné podníky.

8 8, Vojenské
(Patrí do pôsobnosti

. Jednotlive ÚhrnomNáklady
" Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičnénáklady:

I. Investície pravé:
1. Nehnuteľnosti:

a) Pozemky —

b) Stavby : 50.000 30.000

2. Hnuteľnosti:

“ a) Inventár živý —
b) Inventár mftvy . 356.000 356.000

Investície pravé (úhrnom) . 406.000

II. Obnova:

1. Nehnuteľnosti:

a) Pozemky o —
b) Stavby , — —

2. Hnuteľnosti:

a) Inventár živý —

b) Inventár mftvy 424.300 424.300

Obnova (úhrnom) 424.300

Investičné náklady (úhrnom). 830.300



lesné podniky.
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Ministerstvanárodnej obrany).

2. Jednotlive ÚhrnomŤažby ,

C. Investičný rozpočet.

Investičnáúhrada:

I, Investície pravé: J
1, Podielom z prevádzkového zisku . 406.000
2. Pôžičkou .. —
3. Vlastnými prostriedkami — 406.000

II. Obnova:

Vlastnými prostriedkami 424,300

Investičná úhrada (úhrnom). 830.300



Náklady Jednotlive
|

Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

I Prevádzkové náklady:
1. Vlastné náklady prevádzkové:

1,076.800
243,187.800

8,926.400
. 3,400.400

a) Platy stálych zamestnancov
b) Ostatné náklady
c) Odpisy
d) Predaj

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov
b) Ostatné náklady
c) Odpisy

1,889.900
5,923.000

NM 95.900

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie ..
b) Ostatné náklady
c) Odpisy

8,220.000
4,651.500

1.100

256,391.400

7,908.800

12,872.600

H.Úroky z investičných dlhov

II. Straty finančné:
1. Úroky
2. Iné straty finančné
3. Odpis u

pisy Ň
IV.Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov
2. Ostatné náklady
3. Odpisy

M Súčet nákladov ad [.—IV.

V. Získ

Úhrnoni

B. Zistenie konečného schodku,

Prevádzkový zisk .
ILPrídely fondom dotovaným z rýdzeho zisku

II.Prídely základnému majetku:
a) Splátky investičných dlhov podľa zák. 48/42 SI. z.
b) Úhrada investícií z prevádzkového zisku

Úhrnom

800.000

1,670.000

217,312.800

326.200

800.000

1,670.000

280,169.000

150.400

150.400

2,700.000

280,319.400

2,349.600

2,349.600
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8 9. Štátne banské a hutnícke závody.

a hutnícke závody.
Ministerstva dopravy a verejných prác).

1 A . .Jednotlive Úhrňom
i Ťažby

A. Prevádzkový rozpočet.
s

I. Prevádzkové ťažby:
1. Vlastné ťažby prevádzkové . 278,221.800
2. Iné ťažby prevádzkové . , 263.000
3. Penzijné príspevky . 1,569.200 280,054.000

II.Zisky finančné:
1. Úoky . . ... , 177.500
2. Iné zisky finančné . . — 177,500

11. Iné ťažby . 87.90

Súčet ťažieb ad I.—III. . 280,319.400

|

|

|

| |

IV. Strata | —

Úhrnom | 280,319.400

teni né | NIB. Zístenie konečného schodku.

Konečný schodok hradený štátnou pokladnicou | 2,549.600

Úhrnom , 2,549.600
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8 9, Štátne banské
(Patrí do pôsobnosti

N | Jednotlive — | — ÚhrnomNáklady
Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičné náklady:

ILInvestície pravé:
1, Nehnuteľnosti:

a) Pozemky 542.000
b) Stavby 558.000
c) Pevné zariadenia 3,980.000
d) Budovy . 4,910.000
e) Banský majetok — 9,990,000

2, Hnuteľnosti:

a) Stroje 1,567.000

b) Zariadenia - 1,640.000 3,207,000

Investície pravé (úhrnom) . 13,197.000

11.Obnova:

1, Nehnuteľnosti:

a) Pozemky —

b) Stavby 8,936.000
c) Pevné zariadenia 600.000
d) Budovy. 1,270.000
e) Banský majetok — 10,806.000

2. Hnuteľnosti:

a) Stroje 630.000 “

b) Zariadenia 2,940.000 3,570.000

Obnova (úhrnom) 14,376.000

Investičné náklady (úhrnom) 27,513.000
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8 9. Štátne banské a hutnícke závody.

a hulnícke závody.
Ministerstva dopravy a verejných prác).

| | Jednotlive ÚhrnomŤažby 
Ks

|

C. Investičný rozpočet.

Investičná úhrada:

I, Investície pravé: o |
1. Podielom z prevádzkového zisku. —.
2. Pôžičkou ... 13,197.000
3. Vlastnými prostriedkami — 13,197.000

11. Obnova:

Vlastnými prostriedkami 14,376.000

27,573.000lavestičná rúhrada (úhrnom)
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Náklady

S 10. Štátne

Jednotlive—| Úhrnom |.

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

I Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov .
b) Ostatné náklady
c) Odpisy

2. Náklady správne (ústredné):
a) Platy stálych zamestnancov.
b) Ostatné náklady
c) Odpisy

3. Náklady všeobecné:
a) Penzie ..
b) Ostatné náklady
c) Odpisy

II Úroky z investičných dlhov

III,Straty fina nčné:
1, Úroky

2. Iné straty finančné

IV.Iné náklady:
1. Platy stálych zamestnancov
2. Ostatné náklady
3. Odpisy

V. Zisk

I. Splátky investičných dlhov
II. Úhrada

získu
investícií z

31,184.800
“ 3,153.200

884.200
20.000

34,338.000

904.200

Úhrnom.

Úhrnom

1,600,000

35,242.200

1,322.100

- 1,600.000

38,164.300

686.900

38,851.200

686.900

686.200



Slovenský zákonník č. 1.

S 10. Štátne kúpele,

kúpele.
Ministerstva vnútra).

| Jednotlive ÚhrnomŤažby

A. Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové ťažby:
1. Vlastné ťažby prevádzkové . 38,163.500
2. Iné ťažby prevádzkové .. . 682.700
3. Penzijné príspevky — 38,846.200

II. Zisky finančné:
1. Úroky .. 5.000
2. Iné zisky finančné — 5.000

111.Iné ťažby 1 —

Súčet ťažieb ad I.—III. . 38,851.200

IV.Strata —

Úhrnom 38,851.200

B. Zistenie konečného prebytku.

Prevádzkový zisk 686.900

Úhrnom 686.900
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S 10. Štátne kúpele,

S 10. Štátne
(Patrí do pôsobnosti

M Jednotlive | ÚhrnomNáklady !
Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičné náklady:

I. Investície pravé:
1. Nehnuteľnosti:

a) Budovy. .. 9,130.000

b) Komunikácie, záhrady, parky a pozemky. É 1,840.000 N
c) Pramene, vodovody, kanalizácie a iné. Š 350.000 11,320.000

2. Hnuteľnosti 2,955.000

Investície pravé (úhrnom) 14,275.000

II. Obnova:

1. Nehnuteľnosti:

a) Budovy—. U 0. 1,410.000
b) Komunikácie, záhrady, parky a pozemky. 135.000
c) Pramene, vodovody, kanalizácie a iné. 200.000 1,745.000

2, Hnuteľnosti:

a) Inventár živý —

b) Inventár mftvy 1,412.000 1,412.000

Obnova (úhrnom) A 3,157.000

Investičné náklady (úhrnom) . | 17,432.000

!

1

|

|



kúpele.
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Ministerstva vnútra).

Jednotlive ÚhrnomSŤažby

C. Investičný rozpočet.

Investičnáúhrada:

I, Investície pravé:
1. Podielom z prevádzkového zisku. 686.900
2,Pôžičkou |... .. 13,588.100
3. Vlastnými prostriedkami — 14,275,000

11,Obnova:

Vlastnými prostriedkami 3,157.000

17,432.000Investičná úhrada (úhrnom) .
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S 11. Riaditeľstvo pre cestovný ruch.

S 11. Riaditeľstvo pre
(Patrí do pôsobnosti

Náklady Jednotlive — | Úhrnom

Ks

A, Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov .
b) Ostatné náklady .
c) Odpisy

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov ,
b) Ostatné náklady
c) Odpisy

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie a

b) Ostatné náklady
c) Odpisy

2,013.200
12.500

2,025.700

— 2,025,700

ILÚroky z investičných dlhov

| I. Straty finančné:
1.Úoky . .. ..
2. Iné straty finančné

IV.Iné náklady:
1. Platy stálych zamestnancov
2. Ostatné náklady
3. Odpisy

V. Zisk

Úhrnom

B. Zistenie konečného schodku.

I. Prevádzková strata

II.Splátky investičných dlhov

Úhrnom

2,025.700

2,025.700

150.700

750.700
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cestovný ruch.
Ministerstva hospodárstva). Ň

Jednatlitve ÚhrnomŤažby —
Ks

|

A. Prevádzkový rozpočet. |
|

I. Prevádzkové ťažby: “ |
1. Vlastné ťažby prevádzkové M 1,275.000
2, Iné ťažby prevádzkové —
3. Penzijné príspevky — . 1,275.000

II.Zisky finančné:
1. Úroky . . .. —
2. Iné zisky finančné . — —

11.Iné ťažby, —

Súčet ťažieb ad I.—III. 1,275.000

%

IV, Strata 750.700

Úhrnom 2,025,700

B. Zístenie konečného schodku,

Konečný schodok hradený štátnou pokladnicou. 750.700

Úhrnom 750,700



Náklady Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičnénáklady:

ILInvestície pravé:
1. Nehnuteľnosti
2, Hnuteľnosti

Investície pravé (úhrnom)
“.

Il Obnova:
1, Nehnuteľnosti
2. Hnuteľnosti

Obnova (úhrnom!

Investičné náklady (úhrnom)



4
cestovný ruch,
Ministerstva hospodárstva),

Ťažby Jednotlive Úhrnom

C. Investičný rozpočet.

Investičnáúhrada:

Il.Investície pravé:
1. Podielom z prevádzkového získu
2.Pôžičkou O
3, Vlastnými prostriedkami

I, Obnova:

Vlastnými prostriedkami
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8 12. Visutá lanovka
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive | Úhrnom

Ks

A, Prevádzkový rozpočet.

ILPrevádzkové náklady:
1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov ...
b) Ostatné náklady
c) Odpisy

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov
b) Ostatné náklady
c) Odpisy

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie . . ..
b) Ostatné náklady
c) Odpisy

2,154.900

134.900

2,289.800

Il. Úroky z investičných dlhov

III.Straty finančné:
1,Úroky . .. ..
2. Iné straty finančné

IV.Iné náklady:
1. Pláty stálych zamestnancov
2. Ostatné náklady
3. Odpisy .

Súčet nákladov ad [.—IV.

V. Zisk

Úhrnom

B, Zístenie konečného schodku.

I.Prevádzková strata

1. Splátky investičných dlhov

Úhrnom

660.100

.2,949,900

2,949,900

2,220.440

347,700

2,568.100



na Lomnický štít,
Ministerstva vnútra),

149

Úhrnom
© Ťažby

Ks

A, Prevádzkový rozpočet. Ň

I.Prevádzkové ťažby: .
1. Vlastné ťažby prevádzkové 12150 —.
2. Iné ťažby prevádzkové M 2.000
3.. Penzijné príspevky — 729.500

II.Zisky finančné:
1. Úroky . . . . . .. M —
2. Iné zisky finančné . 2. — —

111I.Iné ťažby. A —

Súčet ťažieb ad I.—III. 729.500

IV. Strata , 2,220.400
m i

Úhrnom . 2,949.900

B. Zistenie konečného schodku,

Konečný schodok hradený štátnou pokladnicou 2,568.100

Úhrnom .2,568.100
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8 12. Vísutá lanovka na Lomnícký štít.

S 12, Visutá lanovka
(Patrí do pôsobnosti

Náklady Jednotlive AN—
Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičné náklady:

ILInvestície pravé:
1, Nehnuteľnosti:

a) Pozemky . . . . . —
b) Železné konštrukcie . 150.000
c) Laná . . . . . . . 400.000
d) Budovy . . . . . 390.000
e) lné nehnuteľností . — 1,540.000

2, Hnuteľnosti:

a) Strojné zariadenie 400.000
b) Elektrická výzbroj .. : —
c) Vozy(kabíny) . |... .. .. . —
d) Ostatné zariadenie strojné . . . —
e) Vnútorné zariadenie budov . — 400.000

Investície pravé (úhrnom) 1,940,000

1. Obnova:

1. Nehnuteľnosti: 

a) Pozemky . ...
b) Železné konštrukcie
c) Laná , . .

d) Budovy . . .. . 20.000

e) Iné nehnuteľnosti — 20.000
2. Hnuteľnosti:

a) Strojné zariadenie . N
b) Elektrická výzbroj ,
c) Vozy (kabíny) .. —

d) Ostatné zariadenie strojné . 30,000
e) Vnútorné zariadenie budov 10.000 4.10

Obnova (úhrnom) M Ň 60.000

[Investičné náklady (úhrnom) i s 2,000.000
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na Lomnický štít.
Ministerstva vnútra),

Jednotlive ÚhrnomŤažby

C. Investičný rozpočet.

Investičnáúhrada:

ILInvestície pravé:
1. Podielom z prevádzkového zisku . —
2. Pôžičkou 0... . 1,940.000
3. Vlastnými prostriedkami — 1,940.000

60.000

II. Obnova:

Investičná úhrada (úhrnom) . 2,000.000



1.

Náklady

8 13. Ústav pre školský

(Patrí do pôsobnosti
Jednotliy: | Úhrnom

Ks

[LPrevádzkové náklady:

- 1, Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov .
b) Ostatné náklady
c) Odpisy

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov .
b) Ostatné náklady
c) Odpisy

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie .
b) Ostatné náklady
c) Odpisy

i 1LÚroky z investičných dlhov

11.Straty finančné:
1, Úroky i
2. Iné straty finančné

IV.Iné náklady:
1. Platy stálych zamestnancov
2. Ostatné náklady
3. Odpisy

V. Zisk

zisku

I. Prídely základnému majetku:
a) Splátky investičných dlhov .

392.700
441.000

400.000

246.800
245.500

1,239.700

512.300

— 1,752,000

1,752.000

185.000

1,937,000)

|

185.000 185.000

185.000
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a osvetový film.

153

Ministerstva školstva a národnej osvety),
ÚhrnomVY Jednotlive

Ťažby ——
lo ne —

A, Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové ťažby:
1, Vlastné ťažby prevádzkové 1,897.000
2. Iné fažby prevádzkové . o 40.000
3. Penzijné príspevky : — 1,937.000

II.Zisky finančné:
1, Úroky —
2, Iné zisky finančné — —

1l. Iné ťažby —

Súčet ťažieb ad L—II 1,937.000

IV.Strata Ja —

Úhrnom 1,937.000

. B. Zistenie konečného prebytku.
Prevádzkový zisk 185.000

N

Úhrnom 185.000
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104 Slovenský zákonník č. 1

S 13. Ústav pre školský a osvetový film.

8 13. Ústav pre školský
(Patrí do pôsobnosti

Jednotlive | , ÚhrnomNáklady
Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičné náklady:

ILInvestície pravé M 711.100

II. Obnova —

! - — 

| Investičné náklady (úhrnom) 711.100



a osvetový film,
Ministerstva školstva a národnej osvety).

Ťažby

C. -Investičný rozpočet.

Investičná úhrada:

IL,Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkového zisku .
2. Pôžičkou , . 0. . . >
3. Vlastnými prostriedkami

JI. Obnova:

Vlastnými prostriedkami

Jednotlive

155

Úhrnom

185.000

526.100

Ks

711.140

711.100
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S 14. Štátna tlačiareň.

S 14. Štátna
(Patrí do pôsobnosti

i SLE i | Jednotlive | ÚhrnomNáklady
| X

A, Prevádzkový rozpočet.

I Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov —
b) Ostatné náklady . 5,997,800

c) Odpisy 170.000 6,167,800

2. Náklady správne (ústredné): T "

a) Platy stálych zamestnancov. 150.600
b) Ostatné náklady 197.900
c) Odpisy 6.000 354,500

3, Náklady všeobecné:

a) Penzie 35.000 ,
b) Ostatné náklady —

c) Odpisy — 35.000 6,557.300

IL.Úroky z investičných dlhov 33.000
Ill,Straty finančné:

1. Úroky 20.000

2. Iné stratyfinančné — 20.000
IV,Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov —

2. Ostatné náklady 8.000

3. Odpisy 3,000 11.000.

Súčet nákladov ad [—IV. | 6,621.300
V. Zisk . 609.700

Úhrnom. | 7,231.000

B. Zístenie konečného prebytku, |

I, Prídely fondom dotovaným z čistého získu, —
I. Prídely základnému majetku:

a) Splátky investičných dlhov —

b) Úhrada investícií z prevádzkového získu 499,700
c) Splátka inv. dlhov podľa zák, č. 48/42 SI. z... 110.000 , 609,700

lll. Konečný prebytok (odvodštátnej pokladnici) —

Úhrnom 609,700
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tlačiareň.
Ministerstva národnej obrany).

. Jednotlive Úhrnom .Ťažby
Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové tažby:
1. Vlastné ťažby prevádzkové 1,197.000
2. Iné ťažby prevádzkové —

" 3. Penzijné príspevky . 17.000 1,214.000

II.Zisky finančné:
1. Úroky . . . . - 2.000

2. Iné ťažby finančné — 2,000

1. Iné ťažby. 15.000

Súčet ťažieb ad [.—III. 7,231.000

dd

IV,Strata —

Úhrnom 7,231.000

B. Zistenie konečného prebytku.
Prevádzkový zisk 609,700

Úhrnom 609.799



1558

8 14. Štátna tlačiareň.

S 14. Štátna

Jednotlive — | Úhrnom! Náklady
. ka Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičné náklady :

I. Investície pravé:
1. Nehnuteľnosti —

2, Hnuteľnosti (inventár) 660.000 660.000

I. Obnova:
1. Nehnuteľnosti —

2. Hnuteľnosti (inventár) 285.000. 285.000

Investičné náklady (úhrnom) 945.001)
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8 14. Štátna tlačiareň.

tlačiareň.
Ministerstva národnej obrany).

Jednotlive ÚhrnomŤažby | I
| Ks

od

C. Investičný rozpočet.

Investičná úhrada:

ILInvestície pravé: Ň o
1. Podielom z prevádzkového zisku . 609.700
2.Pôžičkou. . ....... 50.300 i
3. Vlastnými prostriedkami . — 660.000

11.0 bnova:
Vlastnými prostriedkami. Ň 285.000

Investičná úhrada (úhrnom) 945.000
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S 15. Slovenská tlačová
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlivo

Ks

Úhrnom

ILPrevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov .
b) Ostatné náklady
c) Odpisy

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov .
b) Ostatné náklady ".
c) Odpisy

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie ..
b) Ostatné náklady
c) Odpisy

II.Úroky z investičných dlhov

I. Straty finančné:
1.Úoky . .. ..
2. Iné straty finančné

IV.Iné náklady:
1. Platy stálych zamestnancov
2. Ostatné náklady
3. Odpisy

V. Zisk

I. Prevádzková strata

III.Splátky investičných dlhov

3,024.600.

5,000.

32,700

234.600.
700

3,029,600

268.000

3,297.600

3,297.600

3,000.000

3,000.900
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Úhrnom

Jednotlive
Ťažby

Ks

A. Prevádzkový rozpočet,

I Prevádzkové ťažby:
1. Vlastné ťažby prevádzkové 297.60)
2. Iné ťažby prevádzkové . —, —
3. Penzijné príspevky . — 297.600

II.Zisky finančné: i
1. Úroky . —
2. Iné zisky finančné . — —

TI. Iné ťažby. —

Súčet fažieb ad I.-—III. Ň 297.600

#

IV. Strata: 3,000.000

Úhrnom 3,297.600

B. Zistenie konečného schodku.

Konečný schodok hradený štátnou pokladnicou 3,000.000

3,000.000
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S 15. Slovenská tlačová kancelária.

S 15. Slovenská tlačová
(Patrí do pôsobnosti

Jednotlive | ÚhrnomNáklady
Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičnénáklady:

I. Investície pravé:
1, Nehnuteľnosti . . . —

2. Hnuteľnosti: a) Stroje . 20.000 20.000

II. Obnova:

1. Nehnuteľnosti . —

2. Hnuteľnosti: a) Stroje . 10,000
, b) Inventár A 20.000 30.000

Investičné náklady (úhrnom) , 50.000
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S 15. Slovenská tlačová kancelária.

kancelária.
Predsedníctva vlády).

s JednotliveŤažby

163

Úhrnom

» C. Investičný rozpočet.

Investičná úhrada:

I. Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkového získu SA |
2. Pôžičkou alebo preddavkom |. . . .. .. .. . 20.00
3. Vlastnými prostriedkami

IL Obnova:

Vlastnými prostriedkami

20,000

30.000

Investičná úhrada (úhrnom) 50.000.
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Náklady Jednotlive Úhrnom

Ks

I,

II.

111.

IV.

I,

A, Prevádzkový rozpočet.
Prevádzkové náklady:
1, Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov . . . .. —
b) Ostatné náklady 3,334.000
c) Odpisy 28.000

2. Náklady správne (ústredné).
a) Platy stálych zamestnancov 127,100
b) Ostatné náklady o 358,600c)Odpisy|... —

3. Náklady všeobecné:a)Penzie. . . o —
b)Ostatnénákladyo —
c) Odpisy —

3,362.0.0

1,086.3099)

Úroky z investičných dlhov
Straty finančné:
1. Úroky .
2. Iné straty finančné
Iné náklady:
1. Platy stálych zamestnancov
2. Ostatné náklady
3. Odpisy

Súčet nákladov ad [.—IV,

Úhrnon!

B. Zistenie konečného prebytku.

a) Splátky investičných dlhov

b) Úhrada investícií z prevádzkového zisku

Úhrnom

C. Investičný rozpočet.
Investičné náklady:

Investície pravé

Investičné náklady (úhrnom)

4,448.300

4,448,300

4,448, 300

300.04)

300.00



nakladateľstvo.

Ministerstva školstva a národnej osvety),

Ťažby Jednotlive Úhrnom
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A, Prevádzkový rozpočet,

ILPrevádzkové ťažby:

1. Vlastné ťažby prevádzkové
2, Iné ťažby prevádzkové
3. Penzijné príspevky .

II.Zisky finančné:
1. Úroky
2. Iné zisky finančné .

111.Iné ťažby.

IV.Strata
Úhrnom

B. Zístenie konečného prebytku. "
Prevádzkový zisk

Úhrnom

C. Investičný rozpočet.
Investičná úhrada:

ILInvestície pravé:
1. Podielom z prevádzkového zisku
2. Pôžičkou
3. Vlastnými prostriedkami

I. Obnova:
Vlastnými prostriedkami

Investičná úhrada (úhrnom)

4,309.300

99,000
— #

40.000

4,408.300

40.000.

4,448,300

4,448,300

300.000 300.000

300.000
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Príloha A.

SKUPINA III.

Správa štátneho dlhu.
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- Kapitál |Úroka úmor Správa Úhrn:
—[% Výdavkys|4
lá Ks

|

1 Štátny dlh.

1 Vnútorný štátny dlh:

I. Dlh založený. 3.631,815-:352| 184,627.018 — 184,627.018

II. Dlh prechodný . 1.185,000.000| 75,475.000 — 75,415.000

8 1. (úhrn) .816,815.352| 260,102.018 — 260,102,018

Zahraničný dlh . . — — — —

Správne výdavky . — — 9,800.000 9,800.000
4| Štátovkový dlh. 453,000.000| 3,000.000 — 3,000.000

Úhrn skupiny III. 5.269,815.352 263,102.018 9,800.000| 272,902.018

K i Úrok a úmor| Správa Úhra|» Príjmy5Z| 8
| Aa Ks

1 | Štátny dlh.

1 Úhrada štátnymi podnikmi 136,958.281 — 136,958,281

2 Úhrada samosprávnymi sväzkami . 965.087 | — 965.087

3 Úhrada zo zvláštnych prameňov príjmových , 1,002.226 — 1,002.226
4 Úhrada od Slovenskej národnej banky na umo

renie štátovkového dlhu 3,000.000 .— 3,000.000
5| Úhrada štátnou správou 121,176.424| 9,800.000| 130,976.424

Úhrn skupiny IIL . 263,102.018| 9,800.000| 272,902,018



Slovenský zákonník č. 1, 169

Príloha B.

Investičný rozpočet,
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B. Investičný rozpočet na rok 1944,

| |

? | S | | Jednotlive Úhrnom. 1 a) Štátne výdavky ———i —io ——
ú|ž| š| | KsO [BA| |

| HLAVA L

Investičné náklady štátnych podníkov
(investície pravé).

X

/
1| Slovenská pošta . 52,144.000

2|| Slovenské železnice 425,540,000

3| Štátne majetky poľnohospodárskychškôl a výskumných ústavov| 14,765.900

4| Štátne banské a hutnícke závody 13,197.000

5 UlŠtátne kúpele 13,588.100

6| Visutá lanovka na Lomnický štít 1,940.000

7 Štátna tlačiareň 160.300

8ll Slovenská tlačová kancelária Ň i 20.000

Hlava I. (úhrn) 521,355.30

| HLAVA II.

| Investičné náklady vlastnej štátnej správy. H
+ Ň

Oddelenie 1. Ministerstvo národnej obrany.

Titul 1. Stavebné investície vojenskej správy 100,318.000
, 100,318.000

Oddelenie 2. Ministerstvo hospodárstva.

Titul 1. Vodohospodárske meliorácie . ..|| 170,000.000

| ! ! | 1. 110,000.000 |

Oddelenie 3.. Ministerstvo dopravy a verejných prác. TT
| |

Titul 1. Cestné komunikácie,

1| Stavby, prestavby, veľké opravy, preložky a úpravy štátnych
a štátom spravovaných ciest a mostov na nich 128,510.000

2| Príspevky na stavby, prestavby a väčšie opravy ciest spravo
vaných župami, ciest obecných a mostov na týchto cestách 9,000.000

3 ! Stavby, prestavby a väčšie opravy príjazdných ciest k želez
i ničným staniciam, "“/snákladu 3,000.000

|

4 | Stavby garáži a skladíšť pre cestné stroie 450.000
|

5 i Projekty a prípravné práce 1,000.000] 1——
Ň| !

| Titul 1. (úhrn) 1 141,960.000
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B. Investičný rozpočet na rok 1944,
| , | 0

ži -— | Jednotlive | ÚhrnomHl išl .[ä Štátne výdavky ——ole
© | ž S KsSl lá

1

3| 2 | Títul 2. Vodné stavby.

1 | Úprava a splavnenie riek . 52,600.000
|

| 2 | Vybudovanie prístavu v Bratislave 4,800.000

| 3 | Stavba hydrocentrál v trati Váhu Púchov—Trenčín 36,200.000

4 " Stavba vodnej nádrže na Orave 42,000.000
11

5| Doplnenie zariadenia hydrocentrál na Starohorskom potoku 200.000

6 | Stavby hydrocentrál v trati Váhu Trenčín--Piešťany 60,000.000

7 | Prípravné práce pre využitkovanie vodných síl. 1,000.000
| 

Titul 2. (úhrn) 196,800.000

3| 3 1—Titul 3. Stavba budov a kúpa realít pre potreby cívílnej
štátnej správy.

1| Prezident republiky 750.000

| 2 || Predsedníctvo vlády 30.000

13 | Ministerstvo vnútra, rezort vnútra 2,110,000
! o. .

4|| Ministerstvo vnútra, rezort sociálnej starostlivosti “. 1,200,000

5| Ministerstvo vnútra, rezort verejného zdravotníctva - 30,000.000

6| Ministerstvo pravosúdia 9,000.000

7| Ministerstvo školstva a národnej osvety 17,000.000

8| Ministerstvo hospodárstva 3,700.000
A ANN

9| Ministerstvo dopravy a verejných prác, rezort verejných prác 12,325.000

10| Ministerstvo financií 8,300.000

11| Ministerstvo zahraničných vecí oe . 1,000.000

Titul 3. (úhrn) 85,435.000

Oddelenie 3. (úhrn) 424,195.000

Hlava II. (úhrn) . 694,513.000

Celkový úhrn investičného rozpočtu 1.215,868.300
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B. Investičný rozpočet na rok 1944,

Paragrať

|Oddelenie
1 1 ||

Jednotlive Úhrnom
|
|

i

i

Štátne príjmy ———-— m —
Ks

HLAVA II.
$.

Oddelenie 3. Ministerstvo dopravy a verejných prác.

Titul 3. Stavba budov a kúpa realít pre potreby civilnej
štátnej správy.

Prešov, štátny ústav pre hluchonemých. Novostavba internátu:
a školskej budovy. Príspevok mesta Prešova a župy šariš
sko-zemplínskej. .. .. M 2,420.000

a) Prievidza, novostavba okresného súdu. Príspevok obce
na stavbu v sume 500.000 Ks.

II. splátka , 250.000

b) Nové Meslo nad Váhom, novostavba okresného súdu a
finančných úradov. Príspevok mesta Nové Mesto n/Vá
hom v sume 100.000 Ks.

VII. splátka i 10.000

Dolný Kubín, novostavba štát. slovenského gymnázia. Príspe
vok mesta Dolný Kubín . .. .. .. 1,000.000

Titul 3. (úhrn) . 3,680.000

Úhrn príjmov investičného rozpočtu 3,680.000



Čiastka 2. Ročník 1944.
p3

nu na rok 1944.— 3, Vyhláška ministra financií o úprave obvodov a sídel niektorých finanč
ných úradov. — 4, Vyhláška ministra financií, ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej ná
rodnej banky v Bratislave o povinnom postupe vývozných pohľadávok. — 5, Vyhláška
ministra financií, ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej národnej bankyv Bratislave
o úprave finančného platobného styku medzi Slovenskou républikou a Rumunským krá
ľovstvom. — 6, Vyhláška ministra financií, ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej ná
rodnej banky v Bratislave o úprave tovarového platobného styku medzi Slovenskou re
publikou a Bulharským kráľovstvom. — 7, Vyhláška ministra financií, ktorou sa uve
rejňuje opatrenie Slovenskej národnej banky v Bratislave o použití pokladničných pou
kážok vydaných podľa zákona č. 178/1943 SI. z. — 8, Vyhláška ministra financií, ktorou sa
uverejňuje opatrenie Slovenskej národnej banky v Bratislave o úprave tovarového platob

2.
Vládne nariadenie

-Zo dňa 19.januára 1944,
ktorým sa vydávajú podrobné predpisy

k finančnému zákonu na rok 1944.

Vláda Slovenskej republiky podľa: čl.
XXX. ods. 1 zákona: č. 1/1944 Sl. z. (finanč
ný zákon) nariaďuje:

S 1.

() 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,

(7) Nutné potreby štátne sú neodklad
né potreby, ktoré nevyhnutne vyžaduje
chod štátnej správy alebo plnenie práv
nych záväzkov štátu,

(") Prostriedky povoľené na určitý cieľ
smú sa použiť za podmiemok určených v
ods. 1 a 2 len v nevyhnutnej výške, ktorá
je vtom čase pre tento cieľ potrebná. To
platí najmä o uvoľňovaní zúčtovateľných
preddavkov, ktoré sa môžu povoľovať len
v zámci platných predpisov a vo výške
pre príslušný cieľpotrebnej.

(“) Pred kažďým poukazom nech sa
v príslušnom spise zistí, že sa postupova
lo podľa ustanovení ods. 1 až 3.

8 2.

(€) Každá suma, osobitne uvedená vo
výďavkoch skupiny I. štátneho rozpočtu

Cena Ks 1.60.

na rok 1944 s výnimkami čl. XII. a, XIX.
finančného zákona, je krajnou hranicou,
až po ktorú sa môžu podľa čl. VIII, finanč
ného zákona poukazovať výdavky v roz
počtovom roku 1944, Preto nech sa bedli
vo dbá na to, aby tieto sumy, ak ťo nutne
netreba, neboly celkom vyčerpané.

() Akékoľvek opatrenia (objednávky,
obstarávanie služieb a prác), ktorých vý
davky zaťažujú štátnu pokladnicu, môžu
sa vykomať len v medziach prostriedkov
vopred už na ten cieľ povolených, Súhlas
podľa ustanovenia pôslednej vety čl. VIII.
finančného zákona treba si vyžiadať hneď,
len čo sa dá predvídať, že určené výdav
ky treba prekročiť,

83.

() Pri poukazovaní prostriedkov urče
ných na riadne výdávky podľa čl. IX. fi
nančného zákona nech sa v príslušnom
gpise zistí aj ťo, že "poukazovanou sumou
sa nenrekročuje dvanástina celoročne roz
počítanej sumy.

() Ak netreba v niektorom mesiaci
použiť celú dvanástinu celoročne rozpo
čítanej sumy pre určitú potrebu, uvedenú
v štátnom rozpočte, môže sa zvyšok po
užiťlem, ak ide o nutnú potrebu pre ten
istý cieľ v budúcich mesiacoch.

(“) Ak sa poukázalo so súhlasom mi
nistra, financií v niektorom mesiaci výni
močne viac než dvamástina, má sa suma,
o ktorú sa poukázalo. viac, vyrôvnať v
niektorom neskoršom mesiaci, najneskôr
však v decembri 1944,
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84.

() Riadnymi výdavkami, splatnými v
dlhších než v mesačných lehotách podľa
čl. IX, ods. 2 finančného zákona, rozume
jú sa výdavky, kťoré sú splatné podľa svo
jej povahy v štvrťročných, polročných
alebo aj ročných lehotách, ako napr. ná
jomné alebo árendovné, úroky a splátky
štátneho dlhu.

() Výdavky uvedené v ads. 1 treba
platiť podľa určených lehôt.

85.
") Pri poukazovaní prostriedkov urče

ných na mimoriadne výdavky podľa čl. X.
finančného zákona nech sa v príslušnom
spise preukáže, že výdavok pre určitý
subjekt, t. j. úrad, ústav, školu a pod., a
pre cieľ uvedený v niektorej položke naj
nižších pododdelení dielčích rozpočtov
jednotlivých kapitol na rok 1944,neprevy
šuje v tomťo roku 10.000 Ks.

() Keby ceľkový výdavok, uvedený
v ods. 1, prevyšoval na rok 1944 sumu
10.000 Ks, nech sa vyžiada súhlas. ministra
financií už k činu, ktorý by mohol preju
dikovať výdavok, ktorým by prekročenie
nastalo,

() Ak už minister financií definitívne
dal súhľas podľa. čl, X., poprípade podľa
druhej vety ods, 6 čl. XII finančného zá
kona k určitému výdavku, netreba ďalšie
ho jeho súhlasu k výplate dielčích súm
schváleného výdavku, pokiaľ nebude pre
kročený. Ináč treba postupovať podľa $82
ods. 2.

8 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.

S1,

U) Opatrenie podľa čl. XII, 5ids. 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 opa
trenie je nutné (8 1 ods. 2), taktiež ak .sa
bude prí jeho vykonávaní postupovať
prísne podľaustanovenia S 1 a ak nie sú
preň vôbec rôzpočítané prostriedky v naj
nižšom pododdeľení, alebo ak nedostaču

jú prostriedky určené pre výdavky najniž
šieho pododdelenia štátneho rozpočtu na
priek tomu, že sa takto postupovaľo.

() Úhrada výdavkov, na ktoré vôbec
nie sú rozpočítané prostriedky, alebo súm,
o ktoré treba prekročiť prostrieďky urče
né pre výdavky najnižšieho pododdelenia
štátneho rozpočtu, nech sa zaistí zpra
vidla postupne úsporami ma prostriedkoch
pre výdavky príslušného vyššieho podôd
delenia, v ktorom sú prostriedky pre vý
davky tohto majnižšieho pododdelenia za
hrnuté: ak to nie je môžné, — úsporami
na prostriedkoch pre výdavky v ostatných
pododdeleniach príslušnej kapitoly.

() Prostriedky určené pre výdavky v
najnižších pododdeleniach štátneho roz
počtu a 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 8 1, Ak to bude nevyhnutne
potrebné (8 1 ods, 2), môžu sa na úhradu
vyššej potreby, presahujúcej rozpočítané
prostriedky pre výdavky niektorej polož
ky dielčieho rozpočtu, určené pre niekto
rý ústredný úrad, použiť nevyčerpané pro
striedky pre výdavky inej poľožky toho
istého pododdelenia, uvedeného v dielčom
rozpočte pre ten istý ústredný úrad v me
dziach tohto pododdeľenia. Priťom nech
sa postupuje obdobne podľa ods. 1, Ak sa
nemôže takýmto spôsobom zaistiť úhrada,
môžu sa použiť nevyčerpané prostriedky
položiek v ostatných pododdeleniach,

dielčích rozpočtoch pre
ústredné úrady, a to v medziach čl VIII.
finančného zákona, t, i v medziach prí:
slušného celkového pododdelenia dielčie
ho rozpočtu, uvedeného tiež v štátnom
rozpočte pripojenomk. finančnému zákonu.

88. o
U) Pokračovanie podľa 8 12 zákona

č. 110/1942 SI. z. nech sa vždy zavedie
prv, než sa založí právny titul požadova:
mej potreby,

() Pokračovanie uvedené v ods. 1
nech sa prevedie, nakoľko to nie je vylú
čené podľa.čl, XII ods. 2 až 8 finančného
zákona aj vtedy, ak sa majú použiť nevy
čerpané prostrieďky určené na výdav
ky mimôriadne na úhradu výdavkov
rialnych a nevyčerpané prostriedky 04
osobné výdavky na úhradu výdavkov vec
TI

i
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[) 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,
„ ( Za náhradné opatrenia podľa čl.

XII. ods. 3 veta 2 finančného zákoma po
važujú sa tie, ktoré sa urobia, ak treba na
hradiť stálych zamestnancov, ktorých plat
je rozpočtove zaistený v prostriedkoch na
osobné výďavky podľa plastových zákonov
a mariadení, zamestnancami smľuvnými
alebo inými opatreniami, ktorých potreb
ný náklad nemožno uhradiť z prostnieď
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
prostrieďkov povolených na hraďenie
osobných výdavkov podľa platových zá
konov a nariadení pre príslušnú kapitolu.
K týmto opatreniam treba súhlas ministra
financií a Najvyššieho kontrolného dvora
podľa S 12 zákoma č. 110/1942. SI, z., a to
aj vteďy, ak je úhrada pťe náhradné opa
trenia zaistená v meďziach súm, určených
pre osobné výdavky podľa platových zá
konov a nariadení v najnižších pododde
leniach štátneho rozpočtu,

Č) Ak sa uhradily niektoré výdavky
presunom podľa čl. XII ods, 1 finančné
ho zákona nevyčerpanými prostriedkami,
určenými pre výdavky iných poďoddelení,
treba takto použité sumy zaznamenať ako
trvalé skrátenie prostriedkov týchto pod
oddelení.

s9,
Za opatrenia podľa čl, XIV, finančné

ho zákona, ktoré vo svojich dôsledkoch
zaťažujú rozpočty budúcich rokov a ku
kitorým si treba vyžiadať vopreď okrem
súhlasu ministra financií aj súhlas Úspôr
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,
úsitavôv, zriaďovanie a nozšírovanie iných
štátnych zariadení a uzavieranie nových
nájomných smlúv, nakoľko: by s takýmiťo
opatreniami boly spojené nové alebo zvý
šené výdavky pre štátnu pokladnicu a

nakoľko nejde o opatrenia vyplývajúce
zo zákona.

5 10.

Prostriedky povolené na mimopodniko
vé stavebné potreby možno. pôužíť len po
predchádzajúcom súhlase ministra finamcií
a ľen na ciele určené v štátnom rozpočte.
Súhlas ministra financií podľa čl. XII. ods.
6 finančného zákona netreba. si vyžiadať
k výplate dielčích súm schváleného vý
davku, nakoľko ňou nebude preknočený.

8 11.

U) Za použitie povolených prostried
kov podľa čl, XVIII. ods, 1 finančného zá
kona sa poklaďá ich zaťaženie výdavkom
poukázaným vpôčítane do 31. decembra
1944,ak sa platobný rozkaz dodá na pred
pís príslušnej učtárni najneskôr do 5, ja
nuára 1945, ak sa však výdavok uskutoč
ňuje pokladnicou, — tejto pokladnici najne
skôr do 10, januára 1945 a pri zastupiteľ
ských úradoch — najneskôr do 31. januára
1945,

) Poukazy z roku 1944 datované, da
dané však do učtárne alebo pokladnice
po uplynutí lehôt uvedených v ods. 1, tre
ba vrátiť ako neplatné.

S 12,

U) Sumy potrebné na platenie záväz
kov splatných v roku 1944 treba pouká
zať zásadne ešte v tomto roku,

() Poukazovať peniaze na úhradu zá
väzkov, kťoré budú splatné až v roku
1945 alebo odsunúť poukaz na nutné vý
davky, splatné už v roku 1944, na rók
1945, aby sa získaly prostrieďky na úhra
du výďavkov právne nezáväzných, je ne2
prípustné.

S 13.

() Potrebný súhlas ministra financií a
Najvyššieho kontrolného dvora, poprípade
Úsporného a kontrolného výboru Snemu,
podľa ustanovení finančného zákona treba
51 vyžiadať včas tak, aby predpísané po
kračovanie mohľo isa uskutočniť ia pro
striedky použiť ešte v roku 1944,

() Dáta súhlasu ministra: financií a
Najvyššieho Kontrolného ďvora, poprípade
Úsporného. a kontrolného výboru Snemu,
treba zaznamenať v spíse a uviesť v pô
drobných výkazoch pre záverečné účty a
v odôvodnení ich prílohy 6. Tieto dáta
treba oznámiť tiež podriadeným poukazo
vacím úradom a vykázať v odôvodnení
k dielčím záverečným účtom.
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8 14,

Pri položkách smiešanej povahy treba
vykázať v mesačných soznamoch pouká
zaných výdavkov a dielčích záverečných
účťoch oddelene osobné a vecné výdavky,
pri úveroch stavebných treba účtovať od
delene tak vlastné výdavky stavby, ako
aj výdavky spojené s adminislráciou 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
čítane diélné a cesťovné paušály, úradné
a kancelárske potreby). >

8 15.

() Aprobanti spisov sú zodpovední
podľa platných predpisov za to, že sa vy
hovelo ustanoveniam tohto nariadenia.

() Správnosť údajov preskúša orgán,
obstarávajúci účtovnú službu, ďbajúc 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 ho poukazovaciemu alebo rozpôč
tovému referentovi, kde je referát zriade
ný, na ďaľšie pokračovanie,

Č) Ak nesúhlasí poukazovací alebo
rozpočtový referent s námietkami orgánu
obstarávajúceho účtovnú službu, alebo ak
sa vyskytnú neshody medzi poukazovacím
a nozpočťovým referentom, je prednosta
podriadeného úradu poukazovacieho po
vinný predložiť vec s odôvodnením svoj
mu nadriadenému úradu: v ústrednom
úrade je potom poukazovací alebo roz
počtový referent povinný predložiť vec
e6 odôvodneným vyjaďrením ministrovi
alebo prednostovi úradu, ak nie je ústred
ný úrad ministerstvom.

() Ústredné úrady sa splnomocňujú,
aby vyďaly v dahode s ministrom financií
podrobnejšie predpisy v rámci tohto na
riadenia, nakoľko to vyžaduje ich orga
nizácia, Ak by pritom išlo 0 účtovníctvo
alebo kontrolu, treba predchádzajúci sú
hlas Najvyššieho kontrolného dvora (S 16
zák. č. 110/1942 SI. z.).

S 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.

(7) Súhlas Úsporného a kontrolného
výboru Snemu podľa čl. XIV. finančného
zákona treba zadovážiť cestou Minister
stva, financií.

(©).Rovnaká. informácia nech sa pripojí
tiež k spisom, ktoré sa zasielajú Najvyš
šiemu kontrolnému dvoru podľa $3 12
zákona č. 110/1942 SI, z., pre tento úrad.

8 117.

() Aj pre hospodárenie štátnych pod
níkov platia ustanovenia: $8 6, 13 a 14.

() Hospodárenie štátnych podnikov
v medziach ustanovenia čl. II. finančného
zákona riadi sa zákonom.č. 404/1922Sb.
z. a n. a vládnym nariadenímč. 206/1924
Sb. z a n, poťažne nakoľko ide o podnik
Visutá lanovka na Ľomnický štít, — vlád
nym nariadením č. 28/1941 SÍ. z.

() Pred uskutočňovaním investícií po
dľa čl. XXIV, finančného zákona je tre
ba si vyžiadať osobitný súhlas ministra
financií. Zástupca Ministenstva financií v
správnom sbore podniku (8 9 ods, 2 vl.
nar, č. 206/1924: Sb. z. a n.) musí si na pre
javenie ťohto. súhlasu vyžiaďať osobitné
splnomocmenie ministra financií,

8 18.

() Prostriedky povolené na investície
vlastnej štátnej správy podľa čl, XXV. fi
nančného zákona môžno použiť len na
ciele určené v najnižších pododdeleniach
investičného rozpočtu, pripojeného k £
nančnému zákonu. Zmeny sú prípustné
len v rámci ceľkovej sumy určenej pre ten"
ktorý titul! investičného rozpočtu zá pod
mienok .S 12 zákona č. 110/1942 SL z
Ustanovenie $ 8 ods, 1 platí obdobne.

(“) S prostriedkami povolenými.v hla
ve II. odd. 3 tit. 3 investičného. rozpočšu
nia stavby budov a kúpu rralít pre potre"
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by civilnej štátnej správy hospodári Mi
nisterstvo dopravy a verejných prác v do
hode s najvyšším správnym úradom, kto
rého potreba sa má hradiť z týchto pTo
strieďkov.

() Súhlas. minisira financií podľa čl,
XXV. ads. 5 finančného zákona netreba
6i znova vyžiaďať, ak ide o výplatu dieľ
čích súm schválenej investície, nakoľko sa
ňou neprekročí celkový náklad vládou,
alebo ministrom financií schválený.

() Pre hospodárenie s úvermi hlavy IL
investičného rozpočtu platia ustanovenia
88 1, 6, 11 až 16.

8 19,

Poukazovanie a vyúčtovanie údelov
ladľa čl. III. finančného zák Ípodľa čl, III. finančného zákona upraví

podrobnejšie minister financií.

8 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. Medrický v. r.
Čatloš v. r. Stano v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Fritz v. r.
Sívák v. r. Dr. Karvaš v. r.

3.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 7. januára 1944

o úprave obvodov a sídel niektorých
finančných úradov,

Podľa $8 1 zákona č. 50/1940 SL, z, na
riaďujem toto:

51
Obec Karľova Ves sa vylučuje z obvodu

Daňovej správy a Daňového úradu Brati
slava-okalie a pripojuje sa k obvodu Daňo
vej správy a Daňového úradu Bratislava
mesto,

82.
Táto vyhláška nadobúda účinnosťdňom

1. ganuára 1944,

Dr. Pružinský v. r.

d.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 10, januára 1944,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej
národnej banky v Bratislave o povinnom

postupe vývozných pohľadávok,

Podľa $ 3 vládneho nariadenia č. 48/
1939 SI, z. o povinnom postupe vývozných
pohľadávok vyhlasujem opatrenie Sloven
skej národnej banky č. 46.

Súčasne zrušujem vyhlášku č, 51/1939
SI z., ktorou bolo uverejnené opairenie

v Bratislave, č. 4, a vyhlášku č. 251/1939
SI. z., ktorou bolo uverejnené opatrenie
Slovenskej národnej banky č. 10 o povin
nom. postupe vývozných pohľadávok.

Dr. Pružinský v. r.

Opatrenie
Slovenskej národnej banky

(č. 46)
zo dňa 30. decembra 1943

o povinnom postupe vývozných
pohľadávok,

Podľa $8 1 vládneho nariadenia č. 48/
1939 SI, z. o povinnom postupe vývozných
pohľadávok činí Slovenská národná banka
toto opatrenie:

51
() Vývozcom sa ukladá povinnosť, aby

postupovali spôsobom predpísaným v $ 1
vládneho nariadenia čí,48/1939 Sl. z. svoje
pohľadávky vznikajúce vývozom tovaru do
cudziny.

() Povinnosti postupu nepodliehajú po
hľadávky vznikajúce vývozom tóvaru do
Nemeckej ríše (počítajúc do toho Protek
torát Čechy a Moravu) a do Belgicka, Ho
landska a Nórska, ak nejde o pohľadávky,
ktoré sa majú uhradiť vo voľných devízach.

() Pohľadávky vznikajúce vývozom do
Rumunska a Bulharska sú vývozci povinní
postúpiť Sedliackej banke úč. spoľ., Brati
slava, Pohľadávky vznikajúce vývozom do
ostatných štátov sú vývozci povinní po
stúpiť miektorej z fuzemských devízove
oprávnených bánk.

() Postup pohľadávok treba vykonať
pred vývôzom tovaru z colného územia
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Slovenskej republiky a pred odoslaním
účtu cudzozemskému odberateľovi.

S2.
Devízove oprávnená banka, ktorá prí

jme cesiu podľa S 1, je povinná upovedô
miť do 8 dní zahraničného dlžníka o cesií
s odvolaním sa na toto opatrenie,

S3.

() Devízove oprávnené banky sú po
vinné viesť postúpené vývozné pohľadáv
ky v evidencii až do odvodu exportnej
valuty alebo do jej použitia s povolením
Slovenskej národnej banky, Inak môžu
banky vypustiť postúpené pohľadávky z
evidencie len na základe osobitného po
vôlenia Slovenskej aárodnej banky.

() Devízove oprávnené banky sú po
vinné podať zprávu Slovenskej národnej
banke, ak cudzozemský odberateľ neuhra
dí do 30 dní po splatnosti takú postúpenú
pohľadávku, ktorá sa má vyrovnať vo
voľných devízach, a do 3 mesiacov po splat
nosti takú postúpenú pohľadávku, ktorá
sa má vyrovnať vo viazaných devízach,

S4.

Slovenská národná banka poskytne na
žiadosť vývozcov alebo devízove oprávne
ných bánk úľavyz povinností predpísaných
týmto opaťrením, ak to bude vyžadovať
povaha obchodov a ak sa odvod devíz, kto
ré z vývozu vyplynú, zaistí iným spoľahli
vým spôsobom.

s>.

Opatrenie č. 4 zo dňa 4, apríla 1939
uverejnené vyhláškou ministra finaacií č.
51/1939 SI, z. a opatrenie č. 10 zo dňa 30.
septembra 1939 uverejnené vyhľáškou mi
nistra financií č. 251/1939 SI, z. sa súčasne
zrušujú.

8 6.

nadobúdaToto opatrenie účinnosť
dňom. vyhlásenia.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BANKA
V BRATISLAVE.

Riaditeľ:

Ing. Pázman v. r.
Guvernér:

Dr. Karvaš v. r.

5.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 10, januára 1944,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej
národnej banky v Bratislave o úprave ifi
nančného platobného styku medzi Sloven
skou republikOu a Rumunským kráľov

stvom,

Podľa $84 vládneho nariadenia č, 179/
19315b, z. a n, ktorým sa vykonáva usta
novenie 8 2 č. 2 zákona č. 1/1924 Sb. z. a
n., vyhlasujem opatrenie Slovenskej národ
nej banky č. 47,

Súčasne zrušujem vyhlášku č. 182/1940
SI. z., ktorou boľo uverejnené opatrenie
Slovenskej národnej banky č. 18 o úpra
ve iných platieb než za tovar medzi Slo
venskom a Rumunskom.

Dr. Pružinský v. r.

Opatrenie |
Slovenskej národnej banky

(č. 47)
zo dňa 30. decembra 1943

o úprave finančného platobného styku me
dzí Slovenskou republikou a Rumunským

královstvom,

S 1.

Platby zo Slovenskej republiky do Ru
munského kráľovstva a z Rumunského
kráľovstva do Slovenskej republiky, ktoré
nevyplývajú zo vzájomných dodávok tova
rov (finančné platby), uskutočňujú sa cez
„Zvláštny -účet“ (Compte spécial“) Ru
munskej národnej banky u Slovenskej ná
rodnej banky. Tento účet znie na sloven
ské koruny.

82.
() Slovenská národná banka prevádza

príkazy Rumunskej národnej banky na vý
platy z jej „Zvláštneho účtu“ u Slovenskej
národnej banky len, nakoľko prostriedky
na tomto účte dostačujú na krytie výplat.

() Rumunská národná banka vypľáca
v Leioch protihodnotu slovenských korún
složených na jej „Zvláštny účet“ u Sloven
skej národnej banky k prevodu do Rumun
ského kráľovstva len, nakoľko prostriedky
v Leioch složené u nej cieľom poukazu
cez tento účet do Slovenskej republiky na
krytie výplať ďostačujú.
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S3.

Rumunská národná banka odkupuje slo
venské Koruny složené na jej ,„Zvľáštny
účet“ u Slovenskej národnej banky a pre
dáva ich pri úradnom kurze znamenanom
v Bukurešti. Parita tohto kurzu uverejňuje
sa v úradnom kurzovom liste Bratislavskej
burzy pod označením „Bukurešť — finanč
ný clearing.

54
Na krytie manipulačných trov svojich

a tuzemských sprostreďkujúcich bánk vy
berá Slovenská národná banka zó súm
skladaných na účet uvedený v 8 1 a zo
súm z neho vyplácaných clearingovú od
menu vo výške 3%», najmenej Ks 5.— z
poľožky, okrem poštovného a iných sku
točných výloh,

S 5.

Opatrenie Slovenskej národnej banky
č. 18 zo dňa 11. júla 1940, ktoré bolo uve
rejnené vyhláškou ministra financií č. 182!
1940 SI. z., sa zrušuje.

S 6.

nadobúdaToto opatrenie účinnosť
dňom vyhlásenia.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BANKA
V BRATISLAVE

Guvernér:
Dr. Karvaš v. r.

Riaditeľ:

Ing. Pázman v. r.
————

6.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 12. januára 1944,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej
národnej banky v Bratislave o úprave to

varového platobného styku medzí
Slovenskou republíkou a Bulharským

kráľovstvom.

Podľa 8 4 vládneho nariadenia č. 179/
1931 Sb. z. a n., ktorým sa vykonáva usta
novenie 852 č. 2 zákona č. 7/1924 Sh, z. a
n., vyhlasujem opatrenie Slovenskej nároď
nej banky č. 48.

Súčasne zrušujem vyhlášku č. 290/1939
SI z., ktorou bolo uverejnené opatrenie
Slovenskej národnej banky č. 13 o úprave
platobného styku s Bulharskom.

Dr. Pružinský v. r.

Opatrenie
Slovenskej národnej banky

(č. 48)
zo dňa 30, decembra 1943

o úprave tovarového platobného styku me
dzi Slovenskou republikou a Bulharským

kráľovstvom.

S 1.

Platby zo Slovenskej republiky do Bul
harského kráľovstva a z Bulharského krá
ľovstva dô Slovenskej republiky „vyplýva
júce zo vzájomných doďávok tovarov sa

stredníctvom Sedliackej banky úč. spol,
Bratislava,

8 2

Slovenská národná banka vyberá z
udelených kompenzačných povolení oďdme
nu vo výške 3/5 z kompenzovanej sumy,
najmenej Ks 5.— z povolenia.

S 3.

Opatrenie Slovenskej národnej banky
č.13 zo dňa 15, novembra 1939, ktoré bolo
uverejnené vyhláškou ministra financií č.
200/1939 SI. z., sa súčasne zrušuje.

S 4.

Toto opatrenie nadobúda účinnosťdňom
vyhlásenia,

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BANKA
V BRATISLAVE

Riaditeľ:
Ing. Pázman v. r.

Guvernér:
Dr. Karvaš v. r.

1.

Vyhláška
ministra financií

zo dňa 13. januára 1944,
ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej
národnejbanky v Bratislaveo použití po
kladničných poukážok vydaných podľa

zákona č. 178/1943 SI. z.

Podľa S 4 ods. 2 zákona č. 178/1943 SI.
z. vyhlasujem opatrenie Slovenskej národ
nej banky v Bratislave č. 30.

Dr. Pružinský v. r.
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Opatrenie
Slovenskej národnej banky

(č. 50)
zo dňa 8. januára 1944

o použití pokladníčných poukážok vyda
ných podľa zákona č. 178/1943 SI. z.

Podľa S 4 ods. 2 zákona č. 178/1943
SI. z. vydáva Slovenská národná banka
toto opatrenie:

81.
Slovenská národná banka bude použí

vať pokladničné poukážky vydané podľa
vyhlášky ministra financií zo dňa 13. ja
nuára 1944 č. 23 Úr. nov. na výplatu po
ukazov z Nemecka na Slovensko cez ln
terimskonto vo výške 50% uhradenej su
my, a to:

a) z úhrad došlých na krytie režie pre
tuzemské závody zahraničných zbreojár
skych podnikov,

b) z úhrad došlých tuzemským vývoz
com za dodávky pre nemeckú brannú
moc.

8 2.

Pokladničné poukážky, ktorými Slo
venská národná banka likviduje úhrady
v smysle 8 1, treba prijať namiesto výpla
ty v hotovostí.

S 3.

nadobúda„Toto. opatrenie účinnosť
dňom vyhlásenia.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BANKA
V BRATISLAVE.

Viceguvernér:
Dr. Fundárek v. r.

8.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 13. januára 1944,

Riaditeľ:
Dr. Vírsík v. r.

národnej banky v Bratislave o úprave to
varového platobného styku medzí Sloven
skou republíkou a Rumunským kráľov

stvom.

Podľa 8 4 vládneho nariadenia č. 179/
1931 Sb. z. a n, ktorým sa vykonáva usta
novenie $ 2 č. 2 zákona č. 7/1924 Sh. z. a
n., vyhlasujem opatrenie Slovenskej ná
rodnejbanky č. 49, S

Súčasne zrušujem vyhlášku č. 313/1939
SI. z, ktorou bolo uverejnené opatrenie
Slovenskej národnej banky č. 14 o úprave
tovarového platobného styku medzi Slo
venskou republikou a Rumunským krá
ľovstvom.

Dr. Pružínský v. r.

Opatrenie
Slovenskej národnej banky

(č. 49)
zo dňa 30. decembra 1943

o úprave tovarového platobného styku
medzí Slovenskou republikou a Rumun

ským kráľovstvom.

81.
Platby zo Slovenskej republiky do Ru

munského kráľovstva a z Rumunského
kráľovstva do Slovenskej republiky na
vyrovnanie dlžôb vyplývajúcich zo vzá
jomných dodávok tovarov, nakoľko nemô
žu byť Slovenskou národnou bankou po
volené cez jej účet ,„Compte spécial Lei“
u Rumunskej národnej banky, konajú sa
vo voľných devízach,

Platby vo voľných devízach.

82.

() Odvody a prídely devíz v platob
nom styku s Rumunským kráľovstvom
konajú sa prostredníctvom Sedliackej ban
ky úč. spol., Bratislava, ktorá k tomu cie
ľu vedie pre Slovenskú národnú banku
osobitné valutové účty. Platby do Rumun
ského kráľovstva treba konať na Rumun
skú národnú banku telegraficky.

(“)Devízy, v ktorých sa majú jednotli
vé dodávky tovarov podľa S 1 zaplatiť,
určí pri vývoze z Rumunského kráľovstva
Rumunská národná banka a pri vývoze
zo Slovenskej republiky Slovenská nárôod
ná banka,

S 3.

Odpredaj a odkup voľných devíz Slo
venskou národnou bankou v platobnom
styku s Rumunským kráľovstvom sa usku
toční za obvyklých podmienok platných
pre obchod s voľnými devízami.

Platby cez účet „Compte spécial Lei“.

S4.

Rumunský štát vyrovnáva pri dodáv
kach pre štátnu správu svoje dlžoby voči
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slovenským vývozcom platbami v Leioch
na osobitný účet Slovenskej národnej ban
ky u Rumunskej národnej banky nazvaný
„Compte spécial Lei“. Účet znie na ru
munské Leje,

8>.
Slovenská národná banka prideľuje

Leie odkúpené z účtu „Compte spécial
Lei“ na nákupy tovarovv Rumunskuza
podmienok, ktoré stanoví pri udeľovaní
povolení na platby.

86.

Na krytie manipulačných trov vlast
ných a sprostredkujúcich bánk vyberá
Slovenská národná banka odmenu vo výš
ke 3%, zo súm složených u nej cieľom po
ukazu do Rumunského kráľovstva cez
účet „Compte spécial Lei“ a zo súm vy
platených tuzemským vývozcom za Leie

složené na tento účet, najmenej však Ks
5.— z položky. Okrem tejto odmeny si
môže Slovenská národná banka odpočítať
poštovné a prípadné iné skutočné trovy.

87.

Opatrenie Slovenskej národnej banky
č. 14 zo dňa 15, decembra 1939, ktoré bo
lo uverejnené vyhláškou ministra financií
č. 313/1939 SI, z., sa súčasne zrušuje.

88.

Toto opatrenie nadobúda
dňom vyhlásenia.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BANKA
V BRATISLAVE.

Guvernér:
Dr. Karvaš v. r.

účinnosť

Riaditeľ:

Ing. Pázman v. r.
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Čiastka 3. Ročník 1944.

boty do Popradu. — 10. Zákon o prísnejšom trestaní trestných činov, spáchaných za
nepriateľských leteckých útokov alebo za následkov spôsobených leteckou
vojnou, a niektorých trestných činov spáchaných v súvislosti s evakuáciou a o osobit
nom pokračovaní pre tieto trestné činy. — 11, Zákon o samosprávnej dávke k dani
z liehu, všeobecnej dani nápojovej, dani z píva a k dávke zo šumivého vína. — 12,
Vyhláška ministra zahraničných vecí o prístupe Nezávislého štátu Chorvátska k Ženev
skej dohode pre zlepšenie osudu ranených a chorých v poľných armádach a k Ženev
skej dohode o zaobchádzaní s vojnový mi zajatcami. — 13, Vyhláška ministra financií
o zavedení jednotného druhu nákladných listov pre vnútrozemskú prepravu, o ich cene

využitia

a odberných listov.

9.
Vyhláška

ministra financií
zo dňia20. januára 1944

o presídlení daňového "úradu zo Spišskej
Soboty do Popradu.

Podľa 8 1 zákona č. 50/1940 SI, z. na
riaďujem: 

S 1.

Daňový úrad pre politický okres. Po
prad presídľujem zo Spišskej Soboty do
Popradu.

82.

Táto vyhláška naďobúda účinnosť dňom
vyhlásenia,

Dr. Pružinský v. r..

10.
Zákon

zo dňa 27. januára 1944
o prísnejšom trestaní trestných čínov, spá
chaných za nepriateľských leteckých úto

„kov alebo ža využitia následkov spôsobe
ných leteckou vojnou, a niektorých trest
ných činov spáchaných v súvislostí s eva
kuáciou a o osobitnom pokračovaní pre

tieto trestné číny.

Snem Slovenskej republiky sa ushiesol
na tomto zákone:

Cena Ks 1.40.

Diel prvý.
Hmotneprávne ustanovenia,

81.
() Kto za brannej pohotovosti štátu (8

57 zák. č. 131/1936 Sb, z. a n.) za nepria
teľlských leteckých -útokov alebo aj po
nich na miestach postihnutých násleďkami
týchto útokov alebo protileteckej obrany,
kým účinky postihnutia trvajú, poprípade
na evakuovanom území alebo v budovách,
bytoch, prípadne iných priestoroch opuste
ných pre vojnové nebezpečenstvo, spácha:

a) zločin vraždy podľa S 278 trestného
zákona,

b) zločin úmyseľného zabitia, kvalifiko
vaný podľa $ 279 alebo S 280 trestného
zákona,

c) zločin lúpeže, kvalifikovaný podľa
8 349 ods. 2 trestného zákona,

d) zločín podpaľačstva, kvalifikovaný
podľa 8 424 trestného zákona,

e) zločín podľa 8 4 ods. 2 zákona č.
34/1941 SI. z. o traskavinách,
potresce sa trestom smrtí, namiesto kto
rého nemožno uložiť miernejší trest ako
doživotnú trestnicu.

() Kto za okolností uvedenýchv ods.1
spácha |

a) zločin ťažkého ublíženia ma teľe po
dľa S$S$303 až 306 trestného zákona alebo
zločin smrteľného ublíženia na tele podľa
8 308 trestného zákona,

b) zločin lúpeže podľa 88 344 až 346,
349 ods. 1 trestného zákôna,

c) zločin podpaľačstva podľa 8 422 ale
bo 8 423 trestného zákona,

d) krádež podľa hlavy XXVI, trestného
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zákona v znení čl. XIV. trestnej noveľy
(zák. čl. XXXV1/1908),

e) zločin vydieračstva, kvalifikovaný
podľa 8 353 trestného zákona,

f) zločín poťažne prečin násilia proti
vrchnosti alebo orgánu vrchnosti podľa
zák, čl. XL/1914, pokiaľ trestný čin bol
spáchaný shluknutím alebo so zbraňou,
potresce sa ďoživotnou tresinicou,

82.
Kto na evakuovanom území, prípadne

v budovách alebo priestoroch, následkom
vojnových udalostí opustených, úmyselne
poškodí cudziu budovu alebo bytové, po
prípade iné zariadenie, potresce sa žalá
rom do 10 rokov.

8 3

O vedľajších trestoch pri odsúdení za
trestné činy uvedené v 8 1 platia ustiano
venia pre tieto činy inak platné.

Diel druhý.
Procesné ustanovenia.

84,

V pokračovaní pre trestné činy podľa
88 1a 2 platia všeobecné ustanovenia
trestného poriadku a predpisy tento zákon
doplňujúce a pozmeňujúce s odchýlkami
podľa ďalších ustanovení tohťo dielu.

85.

Pokračovamie vykoná osobitný senát,
zriadený u každého krajského súdu. Senát
pozostáva z predsedu a štyroch prísedia
cich. Predsedu, členov anáhradníkov tohto
senátu vymenuje miníster pravosúdia zo
sudcov z povolania.

86.

U) Konať trestné pokračovanie podľa
tohto zákona je príslušný aj osobitný senát
krajského súdu, v obvode ktorého obvine
ného chytili, alebo v obvode ktorého je vo
väzbe. Na

() Ak by zavedenie trestného pokračo
vania alebo ďalšieho postupu v ňom nará
žalo na fažkosti pred osobitným senátom
príslušným
alebo podľa ods. 1, stane sa príslušným
osobitný senát toho súdu, na ktorý sa obrá
ti štátny zástupca.

S7.

() Proti obvinenému zavedie sa trestné
pokračovanie podľa tohto zákona iba, ak
bol pristihnutý pri čine, alebo ak jeho vinu
podľa všetkej pravdepodobnosti bude mož
no bezodkladne dokázať,

() Nemožno zaviesť trestné pokračova
nie podľa tohto zákona proti duševne cho
rým, proti ťažko chorým, proti tehotným
ženám a proti osobám, ktoré v čase spá
chania trestného činu nedovfšily 18. rok.

88.
() Osobitný senát môže zasadať na hoci

ktorom mieste v obvode súdu, u ktorého
je zriadený.

() Osobitný senát pokračuje bez zrete
ľa na iné trestné veci, ktoré sa proti ob
vinenému vedú pred súdom inak prísluš
ným,

s 9.

() Obvineného z trestného činu uvede
ného v $8 1 alebo 2 treba zatknúť a bez
odkladne odovzdať štátnemu zastupiteľ
stvu, ktoré učiní potrebné opatrenie o je
ho uväznení ďo zasadnutia osobitného. se
nátu,

Č) Proti opatreniu štátneho zástupcu 0
väzbe niet opraveného prostriedku.

S 10.

Ak treba zaviesť trestné pokračovanie
pred osobitným senátom podľa tohto záko
na, štátne zastupiteľstvo bezodkladne upo
vedomí o tom predsedu osobitného senátu,
ktorý je povinný, len čo dôjde upovedome
nie, s najväčšou rýchlosťou vykonať opa
trenie, aby osobitný senát zasadol. Štátne
zastupiteľstvo sa postará, aby bola po ru
ke brachiálna moc, potrebná pre bezpeč
nosť osobitného senátu a pre prípadný vý
kom trestu smrti, aby sa pripravily úradné
potreby pre zasadnutie osobitného senátu
a aby bol prítomný duchovný, lekár, ako
aj prípadne potrebné orgány, určené na vý
kon trestu smrti.

8 11.

U) V pokračovaní pred osobitným se
nátom podľa tohto zákona sa nekoná for
málne stopovanie aní vyšetrovanie a ne
podáva sa obžalobný spis. Celé pokračova
nie od začiatku až do konca sa koná vred
osobitným senátom, a to podľa možnosti
bez prerušenia.
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() Obvineného treba postaviť pred oso
bitný senát. V neprítomnosti obvineného
osobitný senát nemôže konať pojednávanie,

zy, potrebné na pojednávanie, najmä pred
volá pred osobitný senát podľa potreby po
škodeného, svedkov. a znalcov, prípadne
dá ich predviesť.

(") Osobitný senát môže pojednávať ho
cikedy.

() Pokračovanie proti jednotlivým ob
vineným, počítajúc do: toho i vynesenie noz
sudku, smie trvať najdlhšie tri za sebou
idúce dni od času, čo obvinený bol posta
vený pred osobitný senát, Ak sa pokračo
vanie neskončí v tomto čase, zavedie sa
riadne tresiné pokračovanie, poprípade -—
ak sú na to zákonné podmienky splnené -—
urýchlené pokračovanie (zák, č. 169/1941
SI. z.),

8 12.

() Pojednávanie pred osobitným sená
tom treba konať bez všetkých zdíhavostí.

() Obvinený môže si zvoliť obhajcu.
Štátny zástupca má ho o tomto práve po
učiť hneď po nariadení pokračovania po
dľa tohto zákona, vždy však prv, než je
postavený pred osobitný senát, Ak nepo
užije obvinený toto právo, alebo ak nie je
možné zvoleného obhajcu hneď pribrať,
ustanoví obhajcu predseda osobitného se
nátu. Ak niet obhajcu, ktorý vyhovuje pod
mienkam podľa 8 55 trestného poriadku,
možno za obhajcu ustanoviť aj kandidáta
advokácie alebo inú vhodnú osobu s práv
nickým vzdelaním.

8 13.

U) Pojednávanie pred osobitným. sená
tom sa začína tým, že štátny zástupca
prednesie skutkový stav, ktorý je dôvodom
trestného stíhania,

() Pojednávanie má sa zpravidla ob
medziť na dôkaz činu, pre ktorý osobitný
senát pokračuje, Na návrh štátneho zástup
cu možno pojednávanie rozšíriť i na iné
činy, ktoré patria do pôsobnosti osobitné
ho senátu, ak sa netreba preto obávať prie
ťahu, ktorým by Sa zmarilo pokračovanie
pred osobitným senátom (8 11 ods. 5). Iné
trestné činy obvineného treba tu nechať
nepovšimnuté, 

() V pokračovaní pred osobitným se
nátom treba učiniťvšetky opatrenia, ktoré
sú potrebné na vypátranie spolupáchate
ľov, účastníkov, ukrývačov a nadržovate
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ľov, nakoľko by sa tým neodložilo vynese
nie rozsuďku proti obžalovanému.

() Po skončení dokazovania štátny zá
stupca prednesie jeho výsledok a učiní ná
vrh. Obvinený a obhajca majú právo na to
odpovedať. Ak by štátny zástupca uznal
za potrebné ešte niečo predniesť, majú ob
vinený a obhajca vždy právo na posledné
slovo,

Č) Po prednesoch podľa ods. 4 vyhlási
predseda pojednávanie za skončené, Potom
rozhoduje o veci osobitný senát v tajnej
porade,

$ 14,

() Ak osobitný senát všetkými hlasmi
uzná obvineného vinným v niektorom z
trestných činov uvedených v 88 1 alebo 2,
vysloví rozsudkom trest.

(č)V prípadoch uvedených v S 326 irest
ného poriadku vynesie súd oslobodzujúci
rozsudok.

5 15.

() Rozsudok treba s krátkym odôvod
nením vyhotoviť písomne a hneď verejne
vyhlásiť,

() Rozsudok podpíše predseda a všetci
členovia senátu,

8 16.

U")O pojednávaní pred osobitným se
nátom treba spísať zápisnicu. Obsah zá
pisnice obmedzuje sa len na najpodstatnej
šie body pojednávaaia,

(č) Zápisnicu podpíše predseda, všetci
členovia osobitného senátu a zapisovateľ.

s 17,

U) Okrem obnovy a opravného pro
strieďku v záujme právnej jednotnosti iný
opravný prostriedok proti rozhodnutiam
osobitného senátu sa nepripúšťa.

() Ak osobitný senát vysloví trest smr
tí, usnesie sa hneď po vyhlásení rozsudku
na neverejnom zasadnutí, vypočujúc štát
neho zástupcu, či odporúča udeliť milosť
odsúdenému, ako aj na tom, aký trest by
bel primeraný namiesto trestu smrti v prí
pade udelenia milosti, Ak osobitný senát
odporúča udeliť milosť, predloží spisy so
svojím posudkom Ministerstvu pravosúdia.
Minister pravosúdia predloží spisy so svo
Jím návrhom Kancelárii prezidenta repub
liky, aby prezident republiky rozhodol o
milosti. Osobitný senát, ako aj minister
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milosť, ktorú prípadne podal obvinený ale
bo v jeho prospech iná osoba.

(“) Ak osobitný senát odporúča udeliť
milosť podľa ods. 2, treba výkon trestu
odložiťaž do rozhodnutiaprezidentare
publiky o milosti. Ináč treba trest smrti
vykonať po primeranej lehote, danej pre
prípravu na smrť, a to zpravidla do dvoch
hodín po vyhlásení rôzsudku, Pred výko
nom treba dať odsúdenému duchovného.

5 18.

Trest smrti sa vykoná zastrelením, a
to bezpečnostnými orgánmi.

S 19.

Výkon trestu na slobode uložený 0so
bitným senátom treba započať hneď po
vyhlásení rozsudku.

8 20.

Každý rozsudok vynesený osobitným
senátom treba po jeho vyhľásení, prípadne
po vrátení spisov Kanceláriou prezidenta
republiky, odoslať spoľu so spismi 0 po
jednávaní najneskoršie do 14 dní hlavnému
štátnemu zástupcovi, ktorý podá o veci
zprávu ministrovi pravosúdia,

S 21.

() Ak osobitný senát zistí, že vec ne
patrí do jeho pôsobností, alebo ak nemôže
odsudzujúci rozsudok vyniesť preto, že sa
nedosiahlo v otázke viny jednomyseľnosti,
alebo ak sú síce proti obvinenému závaž
né dôvody podozrenia, že spáchal trestný
čín za vinu mu kladený, nie je však možné
v zákonnom čase (8 11 ods. 5) dôkaz víny
previesť a rozsudok vyniesť, prípadne ak
sa za pojednávania zistí, že osobitný senát
nemôže pokračovať z dôvodov uvedených
v87 ods. 2, usnesie sa osobitný senát, že
sa spisy postupujú súdu, na riadne — po
prípade na urýchlené — pokračovanie prí
slušnému,

() Usnesenie osobitného senátu podľa
ods, 1 treba oznámiť obvinenému a štátne
mu zastupiteľstvu. Súčasne rozhodne o0s0
bitný senát o tom, či má väzba obvineného
trvať ďalej alebo nie.

8 22.

Pre obnovu a pre opravný prostriedok
v záujme právnej jednotnosti platia pra
vidlá riaďneho trestného pokračovania,

Diel tretí.
Ustanovenia o osobách podriadených

vojenskej súdnej právomocí,
S 23.

€) Kto za brannej pohotovosti štátu (5
57 zák. č. 131/1936 Sb. z. a n.) za nepria
teľských leteckých útokov, ako aj po nich
na miestach postihnutých následkami tých
to útokov alebo protileteckej obrany, kým
účinky postihnutia trvajú, poprípade na
evakuovanom území alebo v budovách,
bytoch, prípadne iných priestoroch opu

stených pre vojnové nebezpečenstvo, spácha:
a) zločin vraždy podľa $8$413, 414 vo

jenského trestného. zákona,
b) zločin lúpežného zabitia podľa $ 420

vojenského trestného zákona,
c) zľočin podpaľačstva podľa $5 449,

450, 452 vojenského trestného. zákona,
d) zločin lúpeže podľa $8 485 až 489

vojenského trestného zákona, .
e) zločin podľa S 4 ods. 2 zákona č. 34/

1941 SI, z. 9 traskavinách,
potrescee sa trestom smrti, namiesto kto
rého nemožno uložiť miernejší trest ako
doživotný ťažký žalár.

Ľ) Kto za okolností uvedených v ods.
1 spácha zločin zabitia podľa 5 419 vojen
ského trestného zákona, potresce sa do
životným ťažkým žalárom, namiesto kto
rého nemožno uložiť miernejší. trest ako
ťažký žalár v trvaní 15 rokov.

ÚČ)Kto za okolností uvedených v ods. 1
spácha

a) zločin ťažkého ublíženia na teľe po
dľa 8 435 vojenského trestného zákona,
alebyo podľa 8 436 vojenského tresťného
zákona, ak tento zločin zapríčinil niektorý
z aásleďkov uvedených v 8 435,

b) zločin podpaľačstva podľa S 453 vo
jenského trestného zákona,

c) zločin lúpeže podľa SS 483, 484 vo
jenského trestného zákona,

d) zločin krádeže podľa 88 457 až 466
vojenského trestného zákona,

e) zločin verejného násilia vydierač
stvom, kvalifikovaným podľa S 378 ods. 2
vojenského trestného zákona,

f) zločin verejného násilia násilným vlo
žením ruky na osoby vrchnostenské alebo
nebezpečným vyhrožovaním ím vo veciach
úradných podľa 88 358, 359 vojenského
trestného zákona, potresce sa doživotným
ťažkým žalárom,
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8 24,

Kto na evakuovanom území, prípadne
v budovách alebo priestoroch, následkom
vojnových udalostí opustených, úmyselne
poškodí cudziu budovu alebo bytové, po
prípade iné zariadenie, potresce sa ťažkým
žalárom do 10 rokov.

8 25,

O vedľajších trestoch pri odsúdení za
trestné činy uvedené v 8 23 platia ustano
venia pre tieto činy inak platné,

8 26.

Pri trestných činoch uvedených v 88
23 a 24 pokračujú riadne vojenské súdy
urýchleným pokračovaním podľa zásad
uvedených v $8 391, 393 až 396, 8 397 ods.
3a4a $8 398 až 402 vojenského trestného
poriadku.

Diel štvrtý.
Spoločné a záverečné ustanovenia.

S 27,

Ustanovenia tohto zákona treba použiť
aj pre. pokus trestných činov podľa tohio
zákona kvalifikovaných a pre všetkých
účastníkov (návodcov, pomocníkov, účast
níkov, spoluvinníkov) takýchto činov.


8 28.

() Ustanovenia $832 trestnej novely
(zák. čl, XXXVI/1908), poťažne S 121 vo
jenského trestného zákona nemožno použiť
pri odsúdení za trestný čin podľa tohto zá
kona.

Č) Ustanovenia. zákona č. 48/1931 Sb.
z. an. o trestnom súdnictve nad mládežou
ostávajú ustanoveniami tohto zákona ne
dotknuté,

5 29
Ustanovenia tohto zákona treba použiť

len vtedy, ak čin nie je prísnejšie trestný
podľa iných ustanovení,

8 30.

Tento zákon vykoná minister pravosú
dia a minister národnej obrany so zúčast
nenými ministrami,

Dr. Tíso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.

Dr. Fritz v. r.
——

/

Čatloš v. r.

11.
Zákon

zo dňa 27. januára 1944
o samosprávnej dávke k daní z liehu, vše

obecnej daní nápojovej, daní z píva a
k dávke zo šumivého vína,

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

81.
() Súčasne s daňou z liehu, všeobec

nou daňou nápojovou, s daňou z piva a
dávkou zo šumivého vína vyberá sa sa
mosprávna. dávka, a to:

a) z každého hektolitrového
stupňaalkoholu 2... Ks 17—

b) z každého litra:
1, hroznového vína, muštu a

štiav z hrozien bez zreteľa na
objemové percentá alkoholu . . Ks 3.—

2. ovocného vína, muštu a
štiav z iného ovocia ako hroziem
bez zreteľa na objemové percen
tá alkoholu . |... . . . „Ks 1.50

c) z kažďého litra piva . . Ks 025
d) z jednej fľaše šumivého ví

na s obsahom:
1, nad 0.4 litra, najviac však

0.8 litra:
aa) pri cene do Ks 4.— . . Ks 3—
bb) prí cene nad Ks 40.—. . Ks 10.—
2, najviac 0.4 litra:
aa) pri cene do Ks 20.— . . Ks 1.50
bb) pri cene nad Ks 20.—. . Ks 5—
() Samosprávnej dávke podlieha aj lieh

vyrábaný v produkčných pestovateľských
liehovaroch, ktorý je inak podľa čl. IL ods.
2 zákona č. 86/1932 Sb. z. a n. oslobodený
od dane, M

8 2,

K náhradným dávkam za daň z liehu,
vyberaným stálou sadzbou podľa S 219
vládneho nariadenia č. 165/1927 Sb. z. a n:
v znení vládneho nariadenia č. 74/1942SI.
z, a čl, 2 zákoma č. 140/1943 SI, z., určuje
sa táto samosprávna dávka:

a) u s. č. 109 Ks 127.50 za 100 kg vlast
nej váhy alebo litrov,

b) u s. č. 620 Ks 2.975.— za 1© ks
vlastnej váhy, Ň

c) us. č. 630 Ks 255.— za 100 litrov,
d) us. č. 632 Ks 1.530,—za 100 litrov,
e) us. č. 633b Ks 1.530.— za 100 litrov.
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83.

Pálené liehové tekutiny alebo výrobky,
ktoré v hotovom stave obsahujú alkoho!
ziskaný destiláciou, podliehajú dodatočné:
mu zaplateniu samosprávnej dávky Ks
17.— za každý hektolitrový stupeň alko
holu, ak sú v deň nadobudnutia účinnosti
tohto zákona na území Slovenskej repub
liky vo voľnom obehu, Táto dodatočná sa
mosprávna dávka je splatná na daňovom
úrade ďo 8 dní po doručení rovnopisu vy
konanej ohlášky.

84,
Klo v deň nadobudnutia účinnosti ton

to zákona v pálených liehových tekatinách
alebo výrobkoch, v hotovom stav? obsahu
júcich alkohol, má väčšie množstvo alko
holu než 10 hektolitrových stupňov, je po
vinný ohlásiť príslušnému dôchodkovému
kontrolnému úradu najneskôr v ôsmy deň
po nadobudnutí účinnosti tohto zákona
množstvo a alkoholový obsah týchto pále
ných liehových tekutín alebo výrobkov,
ako aj miesto a miestnosť, kde sú uložené.

S>.

Obecné mávky z pálených lšehových
tekutín alebo výrobkov, v hotovom stave
obsahujúcich alkohol, preukázateľne za
platené v čase od 1, januára 1944 až do na
dobudnutia účinnosti tohto zákona môžu
si strany odpočítať zo samosprávnej dáv
ky, ktorú majú zaplatiť na základe ziste
nia zásob pálených liehových tekutín alebo
výrobkov, v hotovom stave obsahujúcich
alkohol,

S 6,

U")Kto nepodá ohlášku o zásobách pá
lených liehových lekutín alebo výrobkov,
v hotovom stave obsahujúcich aľkohol, ale
bo kto udá v nej menšie množstvo o viac
než 5%, potresce sa štvor- až osemnásob
kom skrátenej alebo ohrozenej dodatočnej
samosprávnej dávky.

() Iné nesprávnosti v ohláške, kioré sa
nevzťahujú na množstvo alkoholu, treba
trestať poriadkovými pokutami od Ks 20
do Ks 400.

Č) Kto nepodá preukaz o tom, odkiaľ
odobral pálené liehové tekutiny alebo vý
robky v hotovom stave obsahujúce alkohol,
alebo o tom, že dodatočná samosprávna
dávka bola z nich zaplatená, potresce sa
štvor- až osemnásobkom dodatočnej sa

mosprávnej dávky, pripadajúcej na množ
stvo alkoholu, o ktorom nebol poďaný uve
dený preukaz,

81.
Zistenie zásob pálených liehových te

kutín alebo výrobkov v hotovom stave ob
sahujúcich alkohol, ako aj dodatočné plľa
tenie samosprávnej dávky sa vykoná ob
dobne podľa predpisov vládneho nariade
nia č. 19/1943 SI, z,

88,
Predpisy 0 úverovaní dane u liehu vzťa

hujú sa obdobne i na samosprávnu ďávku
z liehu.

s9.
() Kde sa spotrebná daň nevyberá z dô

vodu zákonného oslobodenia, nevyberá sa
— okrem prípadu uvedeného v 851 ods. 2
— ani samosprávna dávka,

(7)Od dodatočného platenia samospráv
nej dávky z pálených liehových tekutín
alebo výrobkov, v hotovom stave obsahu
júcich alkohol, je oslobodený a nemusí
ohlášku podať, kto v deň nadobudnutia
učinnosti tohto zákona nemá väčšie množ
stvo alkoholu v pálených liehových teku
tinách alebo výrobkoch, v hotovom stave
obsahujúcich alkohol, než desať hektoliitro
vých stupňov.

s 10.

Ak vzníkne nárok na vrátenie zapla
tenej spotrebnej dane, vracia sa i zaplate
ná samosprávna dávka.

8 11.

Nakoľko sa v tomto zákone neurčuje
imak, platia ohľadom samosprávnej dávky,
najmä jej vyberania (platenia), vymáhania,
premlčania, skrátenia apod. predpisy vzťa

8 12,

() Zriaďuje sa „Fond samosprávnej
dávky“ (v ďalšom texte „Fond“), ktorý
spravuje Ministerstvo vnútra,

() Ministerstvo. financií vybranú samo
správnu dávku účtuje osobitne a odvádza
mesačne Ministerstvu vnútra do Fondu.

Č) Prostriedky Fondu majú sa upotre
biť najviac zpolovice na ciele uvedené v
S 11 zákona č. 77/1927 Sb. z. a n. v znení
zákonov č. 169/1930 a 69/1935 Sb, z. a n.,
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zvyšok sa rozdelí obciam v pomere k po
člu ich obyvateľstva,

8 13.

Ustanovenia 8 17 zákona č. 171/1943 SI.
Z. a ustanovenia o vyberaní obecných dá
vok z liehových nápojov, vína, píva (i ďdáv
ka z píva vyberaná na potravnej čiare po
dľa $ 20 ods. 2 zák. č. 264/1920 Sb. z. a n.)
ako i o vyberaní obecnýchprirážok k vše
obecnej dani nápojovej podľa čl, III. záko
na č. 327/1940 SI. z. sa zrušujú.

S 14.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia, vykoná ho minister vnútra s
ministrom financií.

Dr. Tíso v. r.
Dr. Sokol v, r.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.

Dr. Pružinský v. r. — Dr. Medrický v. r.

12,
Vyhláška

ministra zahraničných vecí
zo dňa 16. decembra 1943

o prístupe Nezávislého štátu Chorvátska
k Ženevskej dohode pre zlepšenie osudu
renených a chorých v poľných armádach a
k Ženevskej dohode o zaobchádzaní s voj

novými zajatcami,

Nezávislý štát Chorvátsko pristúpil k
Ženevskej dohode pre zlepšenie osudu ra

dňa 21. júla 1929 (vyhláška ministra za
hraničných vecí č. 241/1941 SI. z.) ak Že
nevskej dohode o zaobchádzaní s vojnový

ka ministra zahraničných vecí č. 240/1941
SI. z.).

Prístupná listina bola odovzdaná vláde

Švajčiarskeho spolkového štátu dňa 6. mar
ca: 1943 a podľa čl, 37 a 95 uvedených do
hôd nadobudla medzinárodnej účinnosti
toho isténo dňa,

Dr. Tuka v. r.

13.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 28. januára 1944

o zavedení jednotného druhu nákladných
lístov pre vnútrozemskú prepravu, o ích
cene a 0 cene prepravných lístkov a ná

veští a odberných lístov.

Podľa S 8 vládneho nariadenia č. 35/
1929 Sb. z a n. o platení poplatkov zo
železničných nákladných listov, preprav
ných lístkov, náveští a odberných listov
vyhlasujem:

() Pre vnútrozemskú prepravu tovaru
možno používať len nákladné listy pozostá
vajúce zo štyroch osobitných dielov, Prvý
diel „Nákladný list“ skladá sa z celého
hárku tvoriaceho obal: 2, diel „Účtovný
list“, 3. diel „Náveštie a odberný list“ a 4.
diel „Druhopis nákladného listu“ skladajú
sa z osobitných nahore slepených listov
vložených do prvého dielu.

() Cenu nákladných listov (ods. 3) ur
čujem na 50 halierov za kus.

() Doterajšie nákladné listy pre vnú
trozemskú prepravu, pri ktorých každý
diel skladá sa vždy len z jedného listu,
zostávajú v obehu až do ich spotrebova

(“) Cenu“ prepravných lístkov „určujem
na 20 halierov za kus, cenunáveští a:od?
berných listov na 10 halierov za:kus...“

()) Táto vyhláška nadobúda účinnosť
10. februára 1944, vykoná ju Ministerstvo
financií.

Dr. Pružinský v. r.

Tlač: Kníhtlačiareň
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83,

Pálené liehové tekutiny alebo výrobky,
ktoré v hotovom stave obsahujú alkoho!
získaný destiláciou, podliehajú dodatočné:
mu zaplateniu samosprávnej dávky Ks
17.— za každý hektolitrový stupeň alko
holu, ak sú v deň nadobudnužia účinnosti
tohto zákona na území Slovenskej repub
liky vo voľnom obehu, Táto dodatočná sa
mosprávna dávka je splatná na daňovom
úrade do 8 dní po doručení rovnopisu vy
konanej ohlášky.

S4,
Klo v deň nadobudnutia účinnosti toh

to zákona v pálených liehových tekatinách
alebo výrobkoch, v hotovom stav? obsahu
júcich alkohol, má väčšie množstvo alko
holu než 10 hektolitrových stupňov, je po
vinný ohlásiť príslušnému dôchoakovému
kontrolnému úradu najneskôr v ôsmy deň
po nadobudnutí účinnosti tohto zákona
množstvo a alkoholový obsah týchto pále
ných liehových tekutín alebo výrobkov,
ako aj miesto a miestnosť, kde sú uložené.

8>.

Obecné xávky z pálených lkehových
tekutín alebo výrobkov, v hotovom. stave
obsahujúcich alkohol, preukázateľne za
platené v čase od 1. januára 1944 až do na
dobudnutia účinnosti tohto zákona môžu
si strany odpočítať zo samosprávnej dáv
ky, ktorú majú zaplatiť na základe ziste
nia zásob pálených liehových tekutín alebo
výrobkov, v hotovom stave obsahujúcich
alkohol,

86.
U) Kto nepodá ohlášku o zásobách pá

lených liehových lekutín alebo výrobkov,
v hotovom stave obsahujúcich aľkohol, ale
bo kto udá v nej menšie množstvo o viac
než 3%, potresce 6a štvor- až osemnásob
kom skrátenej alebo ohrozenej dodatočnej
samosprávnej dávky.

() Iné nesprávnosti v ohláške, ktoré sa
nevzťahujú na množstvo aľkoholu, treba
trestať poriadkovými pokutami od Ks 20
do Ks 400.

Č) Kto nepodá preukaz o tom, odkiaľ
odobral pálené liehové tekutiny alebo vý
robky v hotovom stave obsahujúce alkohal,
alebo o tom, že dodatočná samosprávna
dávka bola z nich zapľatená, potresce sa
štvor- až osemnásobkom dodatočnej sa

mosprávnej dávky, pripadajúcej na množ
stvo alkoholu, o ktorom nebol podaný uve
dený preukaz,

S 71

Zistenie zásob pálených liehových te
kutín alebo výrobkov v hotovom stave ob
sahujúcich alkohol, ako aj dodatočné pla
tenie samosprávnej dávky sa vykoná ob
dobne podľa predpisov vládneho nariade
nia č. 19/1943 SI. z.

S8.

Predpisy o úverovaní dane u liehu vzťa
hujú sa obdobne i na samosprávnu dávku
z liehu.

s9.
() Kde sa spotrebná daň nevyberá z dô

vodu zákonného oslobodenia, nevyberá sa
— okrem prípadu uvedeného v 8 1 ods. 2
— ani samosprávna dávka.

(7)©d dodatočného platenia samospráv
nej dávky z pálených liehových tekutín
alebo výrobkov, v hotovom stave obsahu
júcich alkohol, je oslobodený a nemusí
ohlášku podať, kto v deň nadobudnutia
učínnosti tohto zákona nemá väčšie množ
stvo alkoholu v pálených liehových teku
tinách alebo výrobkoch, v hotovom stave
obsahujúcich alkohol, než desať hektolittro
vých stupňov.

S 10.

Ak vznikne nárok na vrátenie zapla
tenej spotrebnej dane, vracia sa i zaplate
ná samosprávna dávka,

8 11.

Nakoľko sa v tomto zákone neurčuje
inak, platia ohľadom samosprávnej dávky,
najmä jej vyberania (platenia), vymáhania,
premlčania, skrátenia a pod, predpisy vzťa

8 12.

() Zriaďuje sa „Fond samosprávnej
dávky“ (v ďalšom texte „Fond“), ktorý
spravuje Ministerstvo vnútra.

() Ministerstvo financií vybranú samo
správnu dávku účtuje osobitne a odvádza
mesačne Ministerstvu vnútra do Fondu.

Č) Prostriedky Fondu majú sa upotre
biť najviac zpolovice na ciele uvedené v
8 11 zákona č. 77/1927 Sb. z. a n. v znení
zákonov č. 169/1930 a 69/1935 Sb. z. a n.,
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zvyšok sa rozdelí obciam v pomere k po
člu ich obyvatelstva.

S 13.

Ustanovenia 8 17 zákona č. 171/1943 SI.
Z. a ustanovenia o vyberaní obecných dá
vok z liehových nápojov, vína, piva (i dáv
ka z piva vyberaná na potravnej čiare po
dľa 8 20 ods. 2 zák, č. 264/1920 Sb, z. a n.)
ako i o vyberaní obecnýchprirážok k vše
obecnej dani nápojovej podľa čl. III. záko
na č. 327/1940 SI. z. sa zrušujú,

8 14.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia, vykoná ho minister vnútra s
ministrom financií.

Dr. Tíso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.

Dr. Pružinský v. r. — Dr. Medrický v. r.

12, 
Vyhláška

ministra zahraničných vecí
zo dňa 16. decembra 1943

o prístupe Nezávislého štátu Chorvátska
k Ženevskej dohode pre zlepšenie osudu
renených a chorých v poľných armádach a
k Ženevskej dohode o zaobchádzaní s voj

novými zajatcamí,

Nezávislý štát Chorvátsko pristúpil k
Ženevskej dohode pre zlepšenie osudu ra
nených a chorých v poľných armádach zo
dňa 27. júla 1929 (vyhláška ministra za
hraničných vecí č. 241/1941 SI, z.] a k Že
nevskej dohode o zaobchádzaní s vojnový
mi zajatcami zo dňa 27, júla 1929 (vyhláš

Sž a zahraničných vecí č. 240/1941. Z.)

Prístupná listina bola odovzdaná vláde

Švajčiarskeno spolkového štátu dňa 6. mar
ca 1943 a podľa čl, 37 a 95 uvedených do
hôd nadcbudla medzinárodnej účinnosti
toho istého dňa.

Dr. Tuka v. r.
——

13.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 28. januára 1944

o zavedení jednotného druhu nákladných
listov pre vnútrozemskú prepravu, o ích
cene a 0 cene prepravných lístkov a ná

veští a odberných lístov.

Podľa 5 8 vládneho nariadenia č. 35/
1929 Sb, z a n. o platení poplatkov zo
železničných nákladných listov, preprav
ných lístkov, náveští a odberných listov
vyhlasujem:

() Pre vnútrozemskú prepravu tovaru
možno používať len nákladné listy pozostá
vajúce zo štyroch osobitných dielov. Prvý
diel „Nákladný list“ skladá sa z celého
hárku tvoriaceho obal: 2. diel „Účtovný
list“, 3. diel „Náveštie a odberný list" a 4.
diel ,„Druhopis nákladného listu“ skladajú
sa z osobitných nahore slepených listov
vložených do prvého dielu.

(7) Cenu nákladných listov (ods. 3) ur
čujem na 50 halierov za kus.

() Doterajšie nákladné listy pre vnú
trozemskú prepravu, pri ktorých každý
diel skladá sa vždy len z jedného listu,
zostávajú v obehu až do ich spotrebova

() Cenu prepravných lístkov určujem
na 20 halierov za kus: cenu náveští a od
berných listov na 10 halierov za kus.

() Táto vyhláška nadobúda účinnosť
10. februára 1944: vykoná ju Ministerstvo
financií.

Dr. Pružínský v. r.

Tlač: Kníhtlačiareň



193

Ročník 1944.

14.
Zákon

zo dňa 27. januára 1944
o mimoriadnych opatreniach na ochranu

živnostenského vlastníctva..

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

Diel prvý.
Mimoriadne opatrenia,

8 1.

Priority.

() Lehoty na uplaťnenie priority uve
ďenej v čl. 4 Parížskej únijnej dohody na
ochranu živnostenského vlastníctva, uve
rejnenej vyhláškou č. 104/1941 SI, z. (v
ďalšom texte — ,únijná priorita“), pokiaľ
neuplynuly pred 14. marcom 1939, sa pre
dlžujú, a to až do dňa, ktorý určí vláda na
riaďením (8 4 ods. 1).

(7) Majiteľ patentu, ochrannej známky
alebo vzorky, „prípadne príslušnej prihláš
ky, môže únijnú prioritu podľa ods. 1
upľatťniťaj, keď jeho ochranné právo už
bolo v Slovenskej republike prihlásené,
zapísané “alebo udeľené bez uplatnenia
aľebo priznania únijnej priority,

Č) Žiaďosti o priznanie únijnej priority,
podané pred účinnosťou tohťo zákona a
vyhovujúce podmienkam ods, 1, ak sa o
nich ešte nerozhodlo, vybavia sa ako žia
ďosti c priznanie priority podľa tohto
zákona.

S 2.

Predíženie ochrannej doby patentov.

() Patenty, ktorým ochrana sa skon
čila alebo skončí podľa 5 14 patentového
zákona po 14. marci 1939, môžu ostať v
platnosti — bez ujmy medzitým dobromy
seľne nadobudnutých práv tretích osôb —
aj po uplynutí 15-ročnej ochrany, a ťo až
ďo dňa, ktorý určí vláda nariadením: (S
4 ods. 1), ak sa zaplatí za každý ďalší za
počaťý nok ochrannej doby ročný popľaťok

Cena Ks 1.—.

vo výške pätnásteho ročného poplatku.
Na platenie týchto ročných poplatkov sa
vzťahujú obdobne ustanovenia S 114 ods.
7 patentového zákona: a S 7 ads. 2 a 3
zákona čí. 146/1942 SI. z.

() Majitelia patentov, ktorým ochrana
uplynula pred účinnosťou tohto zákona,
môžu uplatniť právo podľa ods. 1

a) do 30. júna 1944, ak ich patent bol
uznaný pred účinnosťou tohto zákona,

b) do 6 mesiacov odo dňa doručemia
usnesenia 0 uznaní alebo udelení patentu,
ak sa to stalo po účinnosti tohto zákona.

83.
Obnovenie ochranných známok.

() Ak sa zameškala lehota: na obno
venie ochrannej známky, možno povôliť
majiteľovi navrátenie do predošlého stavu
a známku obnoviť, ak fo žiaďa do dvoch
rokov po dni, ktorým sa mala ochranná
známka. obnoviť.

() Ak sa zameškala lehota na obnove
nie ochrannej známíky, prihlásenej alebo
zapísanej podľa zákona č. 261/1940 SI, z

SI. z., možno povoliť majiteľovi mavráte
nie dó predošlého stavu a známku obnoviť,
ak to žiada do dvoch rokov po dni, ktorým
ochranná známka sa mala obnoviť podľa
zákona č. 261/1940 SI. z, v znení vláďne
ho nariadenia č. 82/1943 SI. z.

() Žiadosť o navrátenie do predošlého
stavu a o obnovu ochrannej známky podľa
ods. 1 alebo 2 treba poďať príslušnej ob
chodnej a priemyselnej komore. Navráte
nie do preďošléhoô stavu povolí Úrad na
ochranu živnostenského vlastníctva, ak
sú predpoklady podľa ods. 1 alebo 2 a žia
dateľ zaplatí Úradú na ochranu živnosten
ského vlastníctva poplatok Ks 100.

() Osoby, ktoré dobromyseľne začaly
užívať ochrannú známku, ktorej obnova
bola zameškaná, a to po jej výmaze z re
gistra, nemožno: za to stíhať pre porušenie
známkového práva, aj keď bola. známka
doďatočne obnovená podľa ods, 1 alebo 2.
Právo na ďalšie užívanie po dni, keďy ob
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nova známky bola dodaťočne zapísaná v
známkovom registre, im však: neprislúcha.

S 4.

Skončenie účinností mimoriadnych
Opatrení,

() Deň, ktorým skončia lehoty uvede
né v881a 2, určí vláda nariadením. Le
hota, určená vládou, nemôžebyť kratšia
ako rok odo dňa vydania nariadenia.

() Vláda sa zmocňuje, aby nariadením
pozbavila účinnosti S 3, ale lem tak, že
účinnosť tohto paragrafu nezanikne skôr
ako za rok oďo dňa vydania nariadenia.

š 3.

Vzájomnosť.

Ustanovenia $8 1, 2a3 platia pre cu
dzincov len v prípade vzájomnosti. O tom,
či sú tu podmienky vzájomnosti, rozhodne
Ministerstvo hospodárstva pô dohode
s Ministerstvom zahraničných vecí.

Diel druhý.
Zmenypatentového zákona,

S6.
Novosť.

Ustanovenie $ 3 ods. 2 patentového
zákoma (zákon č. 30/1897 r. z. v znení zá
kónov č. 305/1919, 252/1922, 26/1933 Sb. z.
ä n. a č. 146/1942 SI. z.] sa zrušuje a na
hradzuje týmto. ustanovením. |

„() Popísanie vynálezu v uverejne
ných tlačivách alebo jeho tuzemské zjavné
užívanie, verejné vystavenie alebo prevá
dzamie, ktoré Sazakladá na vynáleze pri
hlasovateľa alebo: jeho právneho pred
chôdcu, považuje sa za skoršie uverejnenie
alebo skoršie užívanie podľa ods. 1 č..1
alebo č. 2 až po uplynutí 6 mesiacov odo
dňa, ktorým sa stalo príslušné skoršie uve
rejnenie alebo skoršie užívanie."

8 7.

Tlačové trovy,
Ustanovenie $ 57 ods, 1 patentového

zákona sa zrušuje a mahradzuje týmto
ustanovením:

„(C)Ak Úrad na ochranu živnostenské
cho vlastníctva mieni, že prihláška boľa
riadne podaná a že udelenie patentu nie je

vylúčené, vyzve prihlasovateľa, aby v le
hote, ktorú súčasne určí, zaplatil trovy
za tlač patentového spisu: a výkresu, a po
ich zaplatení patentovú prihlášku verejne
vyhlási: ak. tlačové trovy neboly zaplate
né, považuje sa prihláška za odvdlanú.
Úradom určená lehota ňa zaplatenie tla
čových trov nemôže byť kratšia akô 3 me
siace.“

Diel tretí,
Zmena známkového zákona,

8 8.

Platenie poplatkov,

Ustanovenia 8 15 známkového zákona
(zákon č. 19/1890 r. z. v znení zákonov
č. 108/1895, 65/1913 r. z., č. 471/1919, 261/
1921, 31/1929, 27/1933 Sb. z. a n. a č. 261/
1940 SI. z.) sa zrušujú a nahradzujú tým
to usťanovením:

„() Za zápis známky treba zaplatiť po
platok Ks 100. Z tohto. poplatku pripadne
Ks 70 obchodnej a priemyselnej komore,
ktorá známku zapísala. Zvyšok Ks 30
ôdvedie obchodná a priemyselná komora
Úraďu na ochranu živnostemského vlast
níctva na trovy uverejnenia.

£) Cuďzozemský prihlasovateľ môže
složiť v prospech príslušnej obchodnej a
priemyselnej komory, prípadne v prospech
Úradu na ochranu živnostenského: vlast
níctva poplatky podľa príslušných predpí
sov o ochrane známok aj v zahraničnom
peňažnom ústave, určenom podľa dohody
o platobnom styku medzi Slovenskou re
publikou a príslušným cudzím štátom, Za
platenie sa pokladá za vykonané dňom
pripísania platby k dobru Slovenskej ná
rodnej banky.“

s 9.

Dodatočné predkladanie náležitostí.
Za S 16 známkového zákona Sa vsúva

ďalší 8 16a tohto znenia:
„Pre“ neúpľnosť údajov, nedostatok

náležitostí alebo príloh, možno žiadosť
o zápis alebo obnovu ochrannej známky
zamietnuť íba po bezvýslednom -uplynutí
primeranej lehoty, danej na odstránenie
uvedených závad. Ak sa nedostatky v ur“
čenej lehote odstránia, pokladá sa známka
za podanú, prípadne obnovenú dňom,
ktorým bol podaný pôvodný návrh.“
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Diel štvrtý. S11.
Tento zákon vykomá minister hospo

dárstva so zúčastnenými ministrami.
Dr. Tíso v. r.

Prechodné a záverečné
ustanovenia,

S 10. Dr. Sokol v. r.

Ustanovenia 8 3 ods. 2 patentového zá- aj Nero lády. “
kona v znení $ 6 tohto zákoma treba po- Dr. Medrický v. r.
užiť i na patentové prihlášky pôdané po Dr. Fritz v. r.
14. marci 1939, ale pred účinnosťou tohto aj za min. zahraničných vecí.
zákona.

Tlač: Kafhtlačiareň Andreja v Bratislave.



Čiastka 5. Ročník 1944,

Bystrica—Harmanec, úč. spol,

15.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 9. februára 1944

o zmene sídla Štátnej slovenskej vojenskej
reálky.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

51

Síďlom Štátnej slovenskej vojenskej
reálky (S 1 ods. 1 nar. s môcou zákcua č.
183/1942 SI. z.) je Turčiansky Svätý Mar
tím.

S 2.

Toto nariadenie vykoná minister ná
rodnej obrany s ministrom školstva a ná
ročuej osvety,

Dr. Tíso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Medrícký v. r.
Čatloš v. r. Sívák v. r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v. r.

Dr. Fritz v. r.

Mach v. r.

16.
Vládne nariadenie

Zo dňa 9. februára 1944
0 úprave niektorých služobných a plato
vých pomerov riaditeľa a preiesorov Štát
neho slovenského cvíčného £fymnázia

v Bratislave.

Vláda Slovenskej republiky podľa. 8 75
oďs. 2, $883 ods. 1 a S 148 ods. 1 zákona
č. 103/1926 Sb. z. a n, nariaďuje:

81

- Štátnym profesorom ustanoveným na
Státnom slovenskom cvíčnom gymnáziu v

Cena Ks 1.—.

Bratislave, ktorí vedú praktický metodic
ký výcvik kandidátov profesúry, patria
tieto úradné tituly:

1. riaditeľovi „riaditeľ cvičného
gymnázia“,

Z. definitívnym profesorom — „štátny
cvičný profesor“.

82.
Služobné miesto riaditeľa zaraďuje sa

do I, stupnice funkčného služného.

83.
() Riaditeľovi, ak je súčasne aj cvič

ným profesorom, a oslatným definitívaym
profesorom ($ 1) patrí na čas služby na
cvičnom gymnáziu csobitný služobný prí
davok Ks 3.000.— ročne,

() Služobný prídavok uvedený v ods.
1 započítava Sa pre výmeru výslužného a
zvyšuje sa po trojročnej skutočnej službe
v služobnom postavení definitívneho cviž
ného profesora o Ks 1.200.— ročne, naj
viac však tri razy,

8 4

"Toto nariadenie platí od 1, februára
1944, vykoná ho minister školstva a ná
rodnej osvety.

Dr. Tuka v. r.
Sívák v. r.

17.
Vyhláška

ministra dopravy a verejných
prác

zo dňa 9. februára 1944
o zrušení koncesie Miestnej železníce
Banská Bystríca—Harmanec, úč, spol,
Podľa8-10ods:2: zákona:č. 86/1937
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Vláda podľa S 23 ods. 1 písm. c) zákona poťažne zák. čl, IV/1888 výnosom býv.
č. 86/1937 Sb. z. a n. usnesením zo dňa 9. uhor. mia. obchodu zo ďňa 1, júla 1913
feloruára 1944 zrušila koncesiu, ktorá bola číslo 48440 pre Miestnu železnicu Banská
udelená na základe 8 1 zák. čl, AXX1/1880, Bystrica—Harmanec úč. spol,

Stano v. r.
oo—

Tlač: Kafhtlačiareň Andreja v Bratislave. o



Ročník 1944,

ktorým sa predlžuje platnosť zákoná

štátu.
nadpočetné hodiny.

odmien štátnych profesorov .a učiteľov za

18.
Zákon 

zoydňa 17. februára 1944,
ktorým sa predlžuje a rozšíruje platnosť
niektorých ustanovení záktna 9 všeobec

ných colných sadzbách.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tómto zákone:

ČI, I.

Ustanióveniá S 2 zákona. č. 258/1941 SILz. sa meta a znejú takto:
„() Pre prípady mimoriadnej núdze sa

vláda splnomocňuje, aby nariadením do
časne, vždy však najďalej na čas poľ roka
zrušila, alebo primerane snížila clo z obí
lia, mlynských výrobkov, dobyťka, ťukov a
mäsa, a to pre všetky alebo jednotiivé dru
hy uvedených tovarov, pričom má Gúčasne
určiť dozorčie -poďmienky a obmedzenia,
aby sa zabránilo zneužitiu tohto opatrenia.

() Minister financií sa splnomocňuje po
dohode s ministrom hospodárstva primera
ne snížiť alebo zrušiť clo na dovôz polo
tovarov a hotových priemyselných výrob
kov, ktoré sa v tuzemsku nevyrábajú v
dostatočnom mnôžstve a ktorých dovoz je
nevyhnutný s celohcspodárskeho hľadiska
štátu. Snížené sadzby sa vyhlásia v Slo
venskom zákonníku.

() Snížením cla mesmie sa porušiť rov
nováha medzi dôvozom a tuzemskou výro
bou. Žiadosti o sníženie cla treba ďoložiť
riadne vystavenými dokladmi, svedčiacimi
o nutnosti a potrebnosti dovezených to
varov.“

Cená Ks 1: “

ČI... II.

() Lehoty uvedené v poznámkach za
sadzobnými číslami 97, 284, 286,. 287, 296,
508 A 612 colného sadzobníka 8a predlžujú
do 31, decembra 1944: vláda sa splnomoc
ňuje, aby nariadením lehoty podľa potreby
predížovala.

() Platnosť poznámky zá sadzobnýmčíslom. 508 colného sadzobníka sa rozši
ruje aj pre továrne na celulózu a továrne
na výrobu azbestocementovej škridlice.

ČL 111.

Tento. zákon platí a je účinný od 1.
januára 1944: vykoná ho minister finariciís ministrom hospodárstva.

Dr. Tíso v. r.
Dr, Opluštíj v, r.

Dr. Tuka v. r. a
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrícký v. r. :

19.
Zákon

zo dňa 17: februára 1944,

ktorým sa menia ustanovenia zákona 0
úprave niektorých právnych pomerov pod
níku Krompašské závody na meď, účastin

ná spoločnosť v Bratislave.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tómto zákone:

či. I.

V $3 1 a 2 zákona č. 19/1942 SI, z.
termín 31. ďecembra 1943 sa nahradzuje
termínom 30.-júna 1944,
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ČI, II.

Tento zákon platí a je účinný od 1. ja
nuára 1944, vykoná ho minister pravosú
dia so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Opluštil v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Medrický v. r.
Sívák v. r.
za ministra Dr. Fritza.

Mach v. r.
Čatloš v. r.
Dr. Pružinský v. r.

Stano v. r.

20.
Zákon

zo dňa 17. februára 1944,
ktorým Sa predlžuje platnosť zákona o

úprave užívania niektorých pastvín.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol

na tomto zákone:

ČI. 1.

Ustanovenia zákona č. 43/1930 Sb. z. a
n. v zmení nariadenia s mocou zákona č.
323/1940 SI, z. sa vzťahujú aj na užívanie
pastvín v ročných pastevných obdobiach
1944 až 1946.

ČI. II.

Tento zákon platí a je účinný od 1,
januára 1944 do 31. decembra 1946: vyko
ná ho minister hospodárstva.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Opluštil v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Medrický v. r.

21.
Zákon

zo dňa 17. februára 1944,
ktorým sa doplňuje zákon o obrane štátu.

Snem: Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

čl, I.

Ustanovenia 8 49 zákona čl. 131/1936
Sb. z a n. sa ďoplňujú ďalším odsekom
tohto znenia:

„() Cznamovacia povinnosť podľa ods.
1 sa vzťahuje aj na slovenských štátnych
občanov, ak nadobudnú držbu a práva uve
dené v tomto odseku po účinnosti toóhito
zákona. Lehota 6 týždňov na oznámenie
(ods. 1) počíťa Sa v týchto prípadoch odo
dňa nadobuďnutia držby alebo práva, V
prípade pochybnosti, či práva uvedené v
ods. 1 boly nadobudnuté pred účinnosťou
tohto zákona, treba naďobudnutie osvedčiť
verejnou listinou.“

ČI, II.

Ustanovenie 8 116 ods. 4 zákona č.
131/1936 Sb. z. a n. sa mení a znie takto:

„(“) Náklad na nútené ako aj dobrovoľ
né odsunutie hradí štát v rozsahu, ktorý
bude určený vládnym nariadením. Ak pre
vezme štát odsunuté veci do, užívania ale
bo do vľastníctva, platia o náhrade usta
novenia: $8151 a nasl,“

ČI. III.

Tento zákon nadobúda: účinnosť dňom
vyhlásenia, vykonajú ho: minister národnej
obrany, mianistervnútra a minister pravo
súdia.

-Dr. Tiso v. r.

Dr. Opluštíl v. r.
Dr. Tuka v. r.

Sivák v. r.
za ministra Dr. Fritza.

Mach v. r.
Čatloš v. r.

22.
Viádne nariadenie

zo dňa 22. februára 1944
o zvýšení odmien štátnych profesorov

a učiteľov za nadpočetné hodiny.

Vláda Slovenskej republiky podľa 5 86
zákona č. 103/1926Sb, z. a n. nariaďuje:

S 1.

Odmeny za hodiny prevyšujúce najvyš
šiu výmenu vyučovacej povinnosti (za ho
diny madpočetné), ustálené pre štátnych
riaditeľov a profesorov na stredných ško
lách a učiteľských akadémiách v 8 3 ods.
1 vládneho nariadenia č. 131/1928 Sb. z. a
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n., pre štátnych riaditeľov, proicsorov N 8 2.učiteľovna školách priemyselnýcha ob- . A
chodných a na odborných školách pre žen- i da. oto pradienie „platí od HAferbuáraské povolania v S 3 ods. 1 vládneho naria- “ r vykoná hominister ško stva a ná
denia č. 132/1928 Sb. z. a n. a pre štát. "odnej osvety a minister hospodárstva.
nych riaditeľov, profesorov a učiteľov na Dr, Tuka v. r.
hospodánskych školách v 8 3 ods. 1 vlád- Dr, Medrický v. r.
neho nariadenia č. 11/1930 Sb. z. a n., zvy- Sívák v. r.
šujú sa o 50%.

Tlač: Koíibtlačiareň Andreja v Bratielave
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23.
Vládne nariadenie

zo dňa 29. februára 1944
o náhrade nákladov, spojených s núteným
a dobrovoľným odsunutím (evakuáciou).

Vláda Slovenskej republiky podľa
8 116 ods. 4 zákona č. 131/1936 Sb, z. a
n, v znení zákona č. 21/1944 SI, z. naria
ďuje:

8 1.

() V prípade, že za brannej pohoto
vostí štátu sa nariadi nútené odsunutie
(evakuácia), ako aj v prípade, že za bran
nej pohotovosti štátu sa vydá úradná vý
zva k dobrovoľnému odsunutiu (evakuá
cii) osôb z určitého miestneho obvodu,
postará sa štátna správa:

a) o bezplatnú dopravu z miesta od
sunu do miesta prikázaného, poťažne zvo
leného na ubytovanie,

b) o prepravu batožiny, a to z miesta
odsunu do miesta prikázaného, poťažne
zvoleného na ubytovanie, bezplatne však
najviac do 60 kg na každú osobu nad 10
rokov a do 35 ké na každé dieťa do 10 ro
kov a okrem toho o bezplatnú prepravu
potravných článkov do 10 kg na každú
osobu,

(?)Štátna správa sa postará tiež o pre
pravu bytového zariadenia a zvrškov,
ktorých odsunutie bude osobám uvede
ným v ods, 1 úradne povolené alebo na
riadené, bezplatne však najviac do 2.000
kg pre jednu rodinu — do toho počítajúc
všetkých členov rodiny, žijúcich v spo
ločnej domácnosti —, ktorá v čase vyda
nia príslušného úradného opatrenia, po
ťažne výzvy mala zariadený byt, inak
najviac do 500 kg.

() Ak sa majiteľ zvrškov a bytového
zariadenia postará sám o ích odsunutie
na vlastný účet, má nárok na náhradu
skutočných výdavkov, najviac však za
váhu uvedenú v ods. 2 a najviac vo výš
ke nákladu, ktorý by sí vyžiadala pre

Cena Ks 1.—.

prava po železnici, Tento nárok treba
uplatniť a výšku nákladu preukázať do 30
dní odo dňa prevezenia zvrškov a bytové
ho zariadenia na obecnom (obvodnom) no
társkom úrade, príslušnom podľa miesta,
kde sa prepravované predmety uložily:
inal. nárok zaniká,

82,
Ak za brannej pohotovosti štátu sa

nariadi odsunutie (evakuácia) hospodár
skych zvierat, ktoré nemožno odsunúť
hnaním, postará sa štátna správa o bez
platnú prepravu týchto zvierat.

83,
(") Osobe, ktorá v dôsledku odsunutia

stratila zdroj svojich dôchodkov a ktorá
nemá nijaké tné prostriedky na zaistenie
svojej výživy, prípadne výživy osôb, o
ktoré je povinná podľa súkromného práva
sa starať (v ďalšom texte — ,živiteľ“),
patrí evakuačný príspevok.

C) Evakuačný príspevok činí 20,— Ks
denne pre živiteľa a 8— Ks denne pre
každú osobu, o ktorú je povinný živiteľ
sa starať (ods. 1),

() Ak niet živiteľa, patrí vyživovací
príspevok vo výške ako živiteľoví — naj
staršej osobe oprávnenej v rodine na eva
kuačný príspevok.

(“) Ak spoločný mesačný dôchodok
osôb uvedených v ods, 1 pred odsunutím
bol nižší než evakuačný príspevok za je
den mesiac (ods. 2), patrí evakuačný prí
spevok iba vo výške ich posledného spo
ločného mesačného dôchodku,

() Ak spoločný mesačný dôchodok
osôb uvedených v ods. 1 v dôsledku od
sunutia klesol pod výšku mesačného eva
kuačného príspevku (ods. 2), doplní sa ich
spoločný mesačný dôchodok na výšku
evakuačného príspevku,

(“) Ak sa osobám uvedeným v ods. 1
poskytne z verejných prostriedkov zdar
ma ubytovanie, sníži sa evakuačný prí
spevok o 10%.
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() Ak sa osobám uvedeným v ods. 1
poskytnez verejných prostriedkov zdar
ma stravovanie, sníži sa evakuačný prí
spevok o 50%,

() Ak osoba uvedená v ods. 1 nado

prameňa, tento je však nižší než eva
kuačný príspevok (ods. 2), sníži sa eva
kuačný príspevok o tento dôchodok.

8 4.

() Nárok na evakuačný príspevok po
dľa 8 3 zanikne, ak živiteľ alebo osoba,
o ktorú je živiteľ povinný sa starať, získa
dôchodok aspoň vo výške evakuačného
príspevku (5 3 ods. 2). Rozhodným je deň
nastúpenia služobného (pracovného) po
meru, poťažne započatia samostatnej zá
robkovej činnosti alebo nadobudnutia ta
kéhoto: dôchodku, i

() Úrady práce majú zaradiť odsunuté
(evakuované) osoby, poberajúce evakuač
ný príspevok, do práce. Tieto osoby sú
povinné prikázanú im prácu vykonávať,
inak stratia nárok na evakuačný príspe
vok. Pre zaraďovanie do práce sú smero
dajné predpisy nariadenia s mocou zákona
č. 129/1940 SÍ. z.

85,

() Ak boli odsunutí (evakuovaání) len
rodinní príslušníci a ich živiteľ býva i na
ďalej v doterajšom mieste, poskytne sa
evakuovanej rodine evakuačný príspevok,
a to pri ročnom dôchodku (ods. 6) rodiny:

a) do 18.000.— Ks 20.— Ks denne,
b) nad 18,000.— Ks do 24000— Ks

15.— Ks denne a
c) nad 24.000.— Ks do 36.000.— Ks

10.— Ks denne.
(7) Okrem evakuačného príspevku po

dľa ods. 1 poskytne sa príplatok vo výške
8.— Ks denne na každé nezaopatrené
dieťa do 16 rokov — na dieťa študujúce
na strednej škole, učiteľskej akadémii
alebo odbornej škole do 19 rokov —, kto
ré bolo treba z dôležitých dôvodov eva
kuovať do iného miesta ako ostatných
členov rodiny.

() Ak sú evakuované len deti do 16
rokov, poťažne študujúce (ods. 2) do 19
rokov, poskytne sa evakuačný príspevok
vo výške 8.— Ks denne na každé neza
opatrené dieťa do 16 rokov, poťažne do
19 rokov, ak dôchodok: rodiny nepresa
huje ročne 36.000.— Ks.

() Ak osobám uvedeným v ods. 1, prí
padne vods. 2a 3sa poskytne z verej
ných prostriedkov zdarma ubytovanie,
čníži sa evakuačnýpríspevok (príplatok)
o 10%, M

Č) Ak osobám uvedeným v ods. 1, prí
padne v ods. 2a 35a poskytne z verejných
prostrieďkov zdarma strava, sníži Sa eva
kuačný príspevok (príplatok) o. 50"/0.

() Dôchodkom podľa ods. 1 a 3 sa roz
umie príjem po odpočítaní srážok, prípust
ných podľa hlavy I, zákona o priamych
ďaniach.

8 6.

() Nárok na evakuačný príspevok po
dľa 8 3 má uplatniť a podmienky nároku
preukázať živiteľ a v prípade S 3 ods. 3
najstaršia osoba, a to na obecnom (obvod
noim)notárskom úrade, v obvode ktorého
je odsunutá rodina ubytovaná.

() Nárok na evakuačný príspevok po
dľa $ 5 ods. 1 má uplatniť a jeho podmien
ky preukázať odsunutá manželka živiteľa,
poťažne živiteľom poverená osoba, na
obecnom (obvodnom) notánskom úrade, v
obvode ktorého odsunutí členovia rodiny
sú ubytovaní.

Č) Nárok na príplatok k evakuačnému
príspevku podľa 8 5 ods. 2 a na evakuačný
príspevok podľa $ 5 ods. 3 má uplatniť a
podmienky nároku preukázať živiteľ alebo
ním poverená osoba, a to na obecnom (ob-.
vodnom) notárskom úrade, .v obvode kto
rého sú ubytované osoby uvedené v 8 5
ods. 2, poťažne ods. 3.

8 1.

S oódchýľkou uvedenou v S 1 ods. 3 ná
roky podľa tohto nariadenia treba uplatniť
do 6 mesiacov od ich vzniku, ináč zanikajú.

S8.

U) Osoby, ktoré majú nárok na evaku
ačný príspevok (príplatok) (88 3 a 5), sú
povinné ma príslušnom obecnom (obvod
nom) notánskom úrade včas ohlásiť každú
okolnosť, ktorá má vplyv aa trvanie náro
ku alebo na výšku evakuačného príspev
ku (príplatku).

() Nesprávne údaje sa trescú podľa
príslušných ustemoóvenítrestného zákona.

Č) Ak sa zistí, neoprávnené poberanie
evakuačného príspevku (príplatku), treba
jeho výplatu zastaviť, pričom okresný úrad
určí výmerom výšku neoprávnene pobera

ného príspevku (príplaťku), ktorý trebavrátiť.
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s9.
O nárokoch podľa tohto nariadenia

rozhoduje okresný úrad, príslušný podľa
obvodu obecného (obvodného) notárskeho
úradu, u ktorého bol nárok uplatnený,

s 10.

Evakuačné príspevky (príplatky) vy
pláca týždenne pozadu príslušný obecný
(obvodný) notánsky úrad do rúk osoby (jej
zástupcu, zmocnenca), ktorá nárok uplat
nila,

S 11.

Pohľadávkyz nárokov podľatohto na
riadenia nemožno platne scudziť, tretej
osobe postúpiť, ani ma ne viesť exekúciu,
ani ich postihnúť inými zaisťovacími opa
treniami.

8 12.

Podania, zápisnice, rozhodnutia, vy
svedčenia a potvrdenky, ktoré slúžia vý
lučne na uplatnenie nárokov podľa tohto
nariadenia, sú oslobodené od poplatkov
(koľkov) a dávok.

S 13.

Cieľom návštevy ôdsunutej rodiny má
hlava rodiny nárok na 50% sľavu cestov
ného v najnižšej triede štátneho: verejného
hromadného: dopravného prostriedku prí
ceste tam a zpät raz do mesiaca.

8 14.

Za odsunutie (evakuáciu) podľa tohto
nariadenia Sa nepokladá odsunutie (eva
kuácia) v obvode tej istej politickej obce
(mesta).

S 15.

Toto nariadenie madobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykonajú ho všetci čle
noôvia vlády.

Dr. Tuka v. r,
Dr. Medrícký v. r.

Čatloš v. r. aj za Dr.Karvaša

Dr, Pružínský v, r. Sivák v. r.
Dr. Fritz v. r.

Stano v. r.

Mach v. r.

24.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 29. februára 1944

o zmene zákona 0 zaisťovaní a zaberaní
bytov a o obmedzení práva sťahovacieho.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

81.

() Ustanovenia 88 1 až 18, poťažne 58
21 až 25 zákona č. 254/1942 SI. z. sa ne
vzťahujú na byty, z ktorých sa úplne ale
bo čiastočne odsunú osoby v dôsledku
odsunutia (evakuácie) nariadeného podľa
8 116 zákona č. 131/1936 Sb. z an.
v znení zákona č. 21/1944 SI, z. alebo od
sunutia (evakuácie) odporúčaného úrad
nou výzvou, ak si tieto byty podržia ich
doterajší majitelia (vlastníci, nájomníci ale
bo užívatelia).

() Ustanovenia 88 19 až 20, poťažne
58 21 až 25 zákona č. 254/1942 SI. z. ne
platia ohľadom osôb, ktoré sa odsunú
v dôsledku odsunutia (evakuácie) naria
deného podľa S 116 zákona č. 131/1936
Sb. z. a n. v znení zákona č. 21/1944 SI. z.
alebo odsunutia (evakuácie) odporúčané
ho úradnou výzvou.

$2,
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia, vykoná ho minister
vnútra so zúčasinenými ministrami

Dr. Tíso v. r.

Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Čatloš v. r. Sívák v. r.

Dr. Pružinský v. r. Dr. Fritz v. r.
Stano v. r.

Tlač: Kníhtlačiareň
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25.
Zákon

zo dňa 2. marca 1944
o vydaní päťdesiatkorunových pamätných

mincí.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

51.
Minister financií sa splnomocňuje, aby

na piate výročie vyhlásenia samostatného
slovenského štátu vydal pamätné mince
v kusoch znejúcich na 50 Ks v rámci kon
tingentu určeného v 8 4 vládneho nariade
tia čl. 45/1939 SI. z.

s 2.

Ustanovenie 8 6 písm. a) vládneho na
riadenia č. 210/1939 SI. z. neplatí pre min
ce uvedené v 8 1,

S3.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom

vyhlásenia, vykoná ho minister financií.
VDr. Tiso v. r.
Dr, Mederiy v. r.

Dr. Tuka v. r.
Dr. Pružinský v. r.

26.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 13. marca 1944

o vydaní slovenských päťdesiatkorunových
pamätných mincí.

Podľa 8 1 ods. 2 $3 ods. 3a 8 9 vlád
neho nariadenia č. 45/1939 SI. z. v znení
zákona č. 155/1943 SI. z. a $1 zákona č.
25/1944 SI. z. vyhlasujem:

S1.

() Päťdesiatkorunová pamätná minca
má na lícnej strane podobizňu Dr. Jo
zeľa Tisu, prezidenta Republiky, V hor
nej polovici po okraji mince je nápis:

V dolnej polovici po okraji mince je dátum
„1939-14 -11]:1944". Nápis a dátum pri
okraji mínce sú oddelené dvoma bod
kami.

() Ňa rube je znak Slovenskej republi
ky, nad ním je nápis: „SLOVENSKÁ RE
PUBLIKA“, Okolo zmaku z oboch strán
je vavrínový veniec, ktorý je v dolnej po
lovici mince pod znakom previazaný stu
hou. Uprostred mince v jej ľavej strane
je cez časť venca číslica „50“ a v pravej
nápis „Ks“. Medzi koncami stuhy je skrat
ka Kremnice (sídlo mincovne), pozostáva
júca z písmen „Kr“.

() Minca má na oboch stranách plochú
obrubu s perlovcom, zvnútra k nej prilie

() Minca je zo 70% Ag a 30% Cu. Vá
ha mince je 16.5 gr. Priemer mince je 34
mm,

8 2.

Slovenská národná banka začne vydá
vať päťdesialtkorunové mince u svojho

Cena Ks 1.—.
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— 28, cla na nábytkové vzpruhy. —

. Hehajúce povinnému sberu. — 30,

21.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 21. marca 1944

o zavedení počítania podľa letného času.

Vláda Slovenskej republiky podľa 5 44
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

8 1.

() Počítanie času odo ďňa 3. apríla 1944
a upravuje tak, že doterajšie počítanie
podľa stredoeuropského času sa posunie
dopredu o jednu hodinu (60 minút),

() Počítanie podľa letného času (ods.
1) sa začína cd druhej hodiny (v noci) dňa
3. apríla 1944, V tomto časovom okamihu
Sa posunie počítanie času o jednu hoôdinu
(60 minút) dopredu,

82.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia, vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tíso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Čatloš v. r. Sivák v, r
aj za min. Macha, aj za min. Dr. Fritza.
Dr. Pružínský v. r. Stano v. r.
Dr, Karvaš v. r. aj za mín.Dr. Medrického.

28.

Vyhláška
ministra financií

Zo dňa 3. marca 1944
o dočasnom snížení cla na nábytkové

vzpruhy.

() Podľa 8 2 ods. 2 zákona č. 258/1941
SI. z. v znení čl, I, zákona č. 18/1944 SI. z.

Cena Ks 1.20.

po dohode s Ministerstvom hospodárstva
snižujem clo na nábytkové vzpruhy — ex
sadz, pôl, 471/c — ďo mmožstva 50.000
(päťdesiattisíc) kg a na čas do 30, júna
1944 na 30.— Ks za 100 kg s podmienkou,
že tieto budú použité výhradne pre tu
zemskú potrebu. “

(7) Dovoz v ods. 1. uvedeného množ
stva tovaru tamtiež uvedeného musí sa
uskutočniť cez colný úrad Bratislava, kto
rý zároveň poverujem jeho coľnýmprejednávaním a kontrolou dovezeného množ
slva.

(7) Táto vyhláška madobúda účinnosť
dňom vyhlásenia.

Dr. Pružínský v. r.

29.
Vyhláška

ministra hospodárstva
zo dňa 9. marca 1944

o zaradení odpadkov papiera medzíodpad
ky podliehajúce povinnému sberu.

(") Podľa 8 2 ods. 3 nariadenia s mo
cou zákona čí. 111/1940 SI, z, zaraďujem
medzi odpaďky, ktoré sú predmetom sbie
rania podľa 8 2 ods. 2 uveďeného nariade
nia, odpadky papiera všetkého ďruhu (sta
rý papier z domácností, úradov, kaancelá
rií, tovární, staré noviny, staré cementové
a iné vrecia, staré papierové vrecká, pa
pierové odpadky z tlačiarní, z Kartonáž
nych alebo iných podnikov spracujúcich
papier a pod).

Č) Na základe S 5 ods. 1 nariadenia s
mocou zákona č. 111/1940 SI. z. udeľujem
výhradne právo sbierať a obchodovať s od
padkami papiera všetkého druhu na úze
mí Slovenskej republiky:

a) Slovenskej obchodnej spoločnosti,
Mikuláš Kasanický a spol, verejnej ob
chodnej spoločnosti v Piešťanoch,

b) firme „Suroviny“ slovenská úč. spol,
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pre obchod a zušľachtenie odpadkov v
Bratislave,

c) Družstvu na textilné odpadky, druž
stvo s r. o, v Hornom Kamenci.

() Táto vyhláška nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia,

Dr, Medrícký v. r.

39.
Vládne nariadenie

zo dňa 21. marca 1944
o náhradách niektorých výdavkov zamest
nancom štátu za brannej pohotovosti štátu.

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 116
ods. 4 zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. v znení
zákona č. 21/1944 SI, z. $ 290ds. 2a $ 32
zákona č. 80/1943 SI, z. nariaďuje:

81.

Zamestnancom uvedeným v 8$18 patrí
za brannej pohotovosti štátu, ak ich slu
žobný úrad (jeho časť) presídli z dôvodov
brannejpohotovosti štátú! “

a) náhrada cestovného z migsia do
terajšieho sídla úradu do miesta nového
sídla úradu, prípadne dô miesta úrad
ne určeného, obdobne podľa ustanovení $
34 ods. 1 písm. a) a $ 35 ods. 1 až 3 vlád
neho nariadenia č. 136/1943 SI. z., ak sa
skutočne presťahujú a ak neboli preprave
ní zadarmo:

b) náhrada za prepravu batožiny ďo
miest uvedených pod písm. a) obdobne
podľa ustanovení 8 36 ods. 1 vládneho na
riadenia č. 136/1943 SI, z. ak im nebola
batožina prepravená zadarmo,

c) diéta s prípadným nocľažným podľa
času, ktorý bol potrebný na cestu do mie
sta uvedeného pod písm. a), obdobne po
dľa ustanovení $8 20 až 29 vládneho na
riadenia č. 136/1943 SI, z.

82.

() Pri presťahovaní z dôvodu uvedz
ného v 8 1 platia ohľadom výdavkov za
presťahovanie bytového zariadenia (jeho
časti) a zvrškov, náhrady vyšších výdav
kov spojených s presťahovaním, náhrady
poistného pri sťahovaní, náhrady zvýše
ných výdavkov na životné potreby prí
sťahovaní a ohľadom obslužnéhy ustanove

nia 88 37 až 41 vládneho aariadenia č.
136/1943 SI, z. obdobne.

() Ustanovenia S 33 ods. 3 a $ 34 vlád
neho nariadenia č. 136/1943 SÍ. z, platia
obdobne.

() Náhrada vyšších výdavkov spoje
ných s presťahovaním, náhrada poistného
pri sťahovaní, náhrada zvýšených výdav
kov na životné potreby pri sťahovaní a
náhrada obslužného podľa ustanovení $5
38 až 41 vľádneho nariadenia č. 136/1943
SI. z. nepatrí, ak už bola poskytnutá po
dľa ustanovení $8 12 a.ebo 13.

83.
Zamestnancom, ktorí majú nárok na

náhradu podľa 8 2, patrí odškodné za ná
jomné vo výške a za pôdmienok uvede
ných v $ 43 vládneho nariaďenia č. 136/
1943 SI, z.

S 4,

U) Ak presídlia z dôvodov brannej po
hotovosti štátu služobné úrady (ich časti)
zamestnancov-manžeľov súčasne do jed
ného miesta, patria každému z ních len
náhrady a diéta s prípadným nocľažným
podľa 8 1, kdežto náhrady podľa 882 a 3
patria len jednému z aich, a to tomu, kto
rý má nárok na náhrady vyššie,

Č) Ak presídlia z ďôvodov brannej po
hotovosti štátu služobné úrady (ich častí)
zamestnancov-manželov do dvoch od
seba vzdialených miest alebo síce da jed
ného miesta, ale nie súčasne, patrí každé
mu z nich náhrada podľa 8 1: náhrady po
dľa $$ 2 a 3 patria len tomu, ktorý pre
sťahuje časť, prípadne celé bytové zaria
denie a zvršky.

S5.

(€) Ženatým zamestnancom, ktorých
služobný úrad presídlíl z dôvodov bran
nej pohotovosti štátu a ktorí nemohli svo
jich rodinných príslušníkov spolu s byto
vým zariadením a zvrškami pre úradne
zistený nedostatok primeraných bytov
alebo v dôsledku úradného opatrenia pre
sťahovať do miesta nového sídla úradu
alabo do jeho blízkeho okolia (S 21), patrí
ra úhraďu vyšších výdavkov, z uvedených
dôvodov vzniklých, náhrada, a to za
prvých 30 dní celá diéta a nocľažné, za
ostatné dni diéta a nocľažné — v polo
vičnej výmere.

() Náhrada podľa ods. 1 patrí žena
tým zamestnancom aj vtedy, ak presťa
hovali svojich rodinných príslušníkov do
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miesta nového sídla úradu alebo v odô
vodnených prípadoch do iného miesta, ne
mohli však zo závažných dôvodov presťa
hovať do nového sídla úradu alebo do jeho
blízkeho okolia aj svoje bytové zariadenie
a svršky. O odôvodnenosti prípadu a o zá
važnosti dôvodov rozhodne príslušný
ústredný úrad.
- () Ak zamestnanec v dôsledku pre

sídlenia služobného úradu (jeho časti) ži
je odlúčene od svojich rodinných prísluš
níkov z dôvodu, že jeho manželka (man
žel)-zamestnanec ($ 18) je služobne via
zaná na pôvodné alebo na iné miesto,
patrí náhrada podľa ods. 1 len tomu z nách,
ktorý má nárok na náhradu vyššiu.

. €) Počas dovolenej presahujúcej 4 dni,
počas výkonu súdne uloženého trestu na
slobode, počas vojenského cvičenia a po
čas činnej vojenskej služby, ako aj za dní
služobnej cesty, za ktoré prislúchajú diéty
a nocľažné, prípadne paušálne náhrady
podľa $ 55 vládneho nariadenia č. 136/1943
SL z., zamestnancovi náhrada podľa ods. 1
nepatrí.

Ď) Ak sa zamestnancovi poskytne
strava alebo byt zadarmo, prípadne za re
žijný poplatok, náhrada podľa ods. 1 sa
snižuje obdobne podľa ustanovení S 28

ods: 1 a2 vládneho nariadenia č. 136/1943„Z.
(“) Ustanovenia S 44 ods. 3 vládneho

nariadenia č. 136/1943 SI. z. pľatia ob
dobne.

$ 6.
U) Slobodným zamestnancom, ktorých

služobný úrad presídlil z dôvodov brannej
pohotovosti štátu a ktorí nemohli svoje
bytové zariadenie pre úradne zistený ne
dostatok primeraných bytov alebo v dô
sleďku úradného opatrenia: presťahovať do
miesta nového sídla úradu alebo do jeho
blízkeho okolia (S 21), patrí na úhra
du vyšších výdavkov, z uvedených dôvo
dov vzniklých, paušálna náhrada, a to:

a) zamestnancom v pomocnej kancelár
skej službe, železničným gážistom a pod
úradníkom, zriadencom (pomocným zria
dencom), ako aj zamestnancom a pomoc
ným zamestnancom v obdobnom postavení
—Ks 50.— mesačne,

b) úradníkom (sudcom, osobám učiteľ
ským, štátnym sekundárnym lekárom)
so služným (základným, funkčným služ
ným, služnému zodpovedajúcou časťou ad
juta, odmeny, remunerácie a pod.):

niže Ks 19.800 Ks 100.— mesačne,
niže Ks 30.600 Ks 150.— mesačne,

niže Ks 54.000
Ks 54.000

a vyšším Ks 250.— mesačne.
() Ak zamestnancovi (ods, 1) bude by

tové zariadenie uschované (uskladnené)
zadarmo, nepatrí mu paušálna náhrada po
dľa ods. 1,

() Slobodným v smysle ods. 1 sú
všetci zamestnanci, ktorí nie sú ženatí a
ani sa nepokladajú za ženatých podľa S 44
ods, 3 vládneho nariadenia č. 136/1943
SI. z.

(“) Za bytové zariadenie podľa ods. 1
sa pokladá nábytok, potrebný na zariade
nie aspoň jednej obývacej miestnosti,

81.
Ak zamestnanec z dôvodov presídlenia

úradu je nútený pravidelne dochádzať do
sídla služobného úradu verejným hromad
ným dopravným prostriedkom z blízkeho
okolia (8 21), hradí mu cestovné prí
slušný služobný úrad. O podrobnostiach
dohodnú sa Ministerstvo financií s Mini
sterstvom dopravy a verejných prác.

S8,
Zamestnanci, ktorým Sa v súvislosti

s presídlením úradu (jeho časti) dá mož
nosť presťahovať rodinných príslušníkov,
bytové zariadenie a zvršky hromadnou
sťahovacou akciou zadarmo, sú povinní
tejto akcie sa zúčastniť. Týmto zamest
nancom prislúchajú náhrady podľa usta
novení 8 2 len vtedy, ak sú splnené pod
mienky pre poskytnutie týchto náhrad.

59.
Ktoré presídlenie úradu treba pokla

dať za presídlenie z dôvodov brannej po
hotovosti štátu, určí vláda usnesením.

S 10.

Ustanovenia $5 1 až 8 vzťahujú Sa aj
na zamestnancov, ktorí za brannej poho
tovosti štátu buďú od úradu (úradovne,
ústavu, služobne, pracovišťa) — u ktorého
sú trvale ustanovení —, ležiaceho v území
slovenskou vládou vyprázdňovanom, do
časne pridelení (prikázaní) inému úradu
Jlúradovní, úsťavu, služobni, pracovišťu).
Dočasné pridelenie (prikázanie) treba
však obmedziť na dobu čo najkratšiu.

Ks 200.— mesačne,

8 11,

Zamestnancom preloženým za brannej
pohotovosti štátu z móci úradnej na iné
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služobné miesto hradia sa sťahovacie vý
davky podľa príslušných ustanovení vlád
neho nariadenia č. 136/1943 SI. z.

8 12.

() Zamestnancom, ktorých rodinní prí
slušníci v dôsledku mimoriadnych okol
ností za brannej pohotovosti štátu boli na
úradný príkaz nutení sa odsunúť (evakuo
vať) do iného miesta, oni sami však mu
seli zotrvať zo služobných dôvodov v do
terajšom služobnom mieste, patrí

a) náhrada cestovného z miesta odsunu
do miesta prikázaného, poťažne zvoleného

8 35 ods. 1 až 3 vládneho nariadenia č.
136/1943 SI, z., ak sa skutočne odsunú
(evakuujú) a ak neboli prepravení zadar
mo,

b) náhrada za prepravu batožiny do
miest uvedených pod písm. a) obdobne po
dľa ustanovení $ 36 ods. 1 vládneho naria
denia č. 136/1943 SI, z., ak im nebola ba
tožina prepravená zadarmo:

c) náhrada výdavkov za presťahovanie
bytového zariadenia a zvrškov, náhrada
vyšších výdavkov spojených s presťaho
vaním, náhrada poistného pri sťahovaní,
náhrada zvýšených výdavkov na životné
potreby pri sťahovaní a náhrada obsluž
ného podľa ustanovení 88 37 až 41 vlád
neho nariadenia č. 136/1943 SI. z. obdob
ne a

d) osobitný evakuačný príspevok, a to
úradníkom [zamestnancom im čo do vyme
rania diét a nocľažného naroveň postave
ným ($ 21 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2 a
8 26 ods. 1a 2vl. nar, č. 136/1943 SI. z.)]

mimoplatovej stupnice, 1. a 2.
plat. stup, 430/0,

3. a 4, plat, stup. 480/0,
5. a 6. plat. stup. 539/0,
1. a 8. plat, stup. . |... . 62%,
zamestnancom uvedeným v S

21 ods. 1 písm. 6) a v $326
ods. 1 vláďneho nariadenia
č. 136/1943 SI. z, „2300 a

zamestnancom uvedeným v S
21 ods. 1 písm. h) a v $826
ods. 1 vládneho nariadenia
č. 136/1943 SI, z. . 769/0

celých diét a celého nocľažného podľa
vládneho nariadenia č. 136/1943 SI. z,

() Osobitný evakuačný príspevok vy
počítaný na deň podľa ods, 1 písm. d) sa
zaokrúhluje na ceľú korunu nahor.

S 13.

() Zamestnancom, ktorých rodinní prí
slušníci v dôsledku mimoriadnych okolno
stí za brannej pohotovosti štátu na úradnú
výzvu dobrovoľne sa odsunuli (evakuova
li) z miesta odsunu do miesta prikázané
ho, poťažne zvoleného na ubytovanie,
patrí:

a) náhrada cestovného z miesta odsunu
do miesta prikázaného, poťažne zvoleného
na ubytovanie, obdobne podľa usianovení
$ 35 ods. 1 až 3 vládneho nariadenia č.
136/1943 SI. z., ak sa skutočne odsunú
(evakuujú) a ak neboli prepravení zadar
mo,

b) náhrada za prepravu batožiny do
miest uvedených pod písm. a) najviac do
60 kg za každú osobu nad 10 rokov a do
35 k6 na každé dieťa do 10 rokov: okrem
toho do 10 ké potravných článkov na
každú osobu, ak nebola batožina prepra
vená zadarmo,

c) náhrada výdavkov za presťahovanie
bytového zariadenia najviac do váhy 2000
kg, náhrada vyšších výdavkov spojených
s presťahovaním, náhrada poistného pri
sťahovaní, náhrada zvýšených výdavkov
na životné potreby pri sťahovaní a náhra
da obslužného podľa ustanovení $8 37
až 41 vládneho nariadenia č. 136/1943 SI,
z. obdobne a

d) osobitný evakuačný príspevok vo
výške uvedenej v 8 12 ods. 1 písm, d), pri
čom ustanovenie $ 12 ods. 2 treba pôužiť
ohdobne.

U) Evakuačný príspevok podľa ods. 1
písm. d) nepatrí, ak sa rodinní príslušníci
zamestnanca dobrovoľne odsunuli (eva
kuovali) do blízkeho ôkolia (8 21) sídla slu
žobného úradu, odkiaľ zamestnanec so
svolením služobného úradu môže dô úra
du pravidelne denne dochádzať.

() Evakuačný príspevok podľa ods. 1
písm. d) patrí ženatému zamestnancovi aj
vtedy, ak s manželkou neboly odsunuté
(evakuované) deti z dôvodov štúdijných,
učebných alebo zdravotných.

8 14.

Evakuačný príspevok podľa 8 12 ods. 1
písm. d) alebo $ 13 ods. 1 písm. d) nepatrí
ženatému zamestnancovi, ak sa jeho man
žeľka z dôvodu zamestnania alebo. z hoc
akého dôvodu neodsunula (neevakuuvala)
a odsunuli sa len ostatní rodinní príslušníci.

S 15.

0) Podmienkou pre priznanie náhrad
podľa 88 12a 13 je, že zamestnanec ohlásil
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úradu verejnej správe vnútornej prísluš
nému podľa miesta odsunu (v Bratislave
— Mestskému notárskemu úradu) odsu
nutie rodinných príslušníkov, ktorí s ním
bývali v spoločnej domácnosti v mieste
odsunu. Úrad je povinný vydať o tom po
tvrdenie, Toto potvrdenie vydá úrad len
vtedy, ak zamestnanec preukáže, že od
sunutých rodinných príslušníkov oďhlásil
policajne a z prídelu potravných článkov
viazaných distribúciou v mieste cdsumu.

() Pri uplatnení nároku na osobitný
evakuačný príspevok podľa 5 12 oás. 1
písm. d) alebo $ 13 ods, 1 písm. d) treba
predložiť okrem potvrďenia uvedeného v
ods. 1 tiež potvrdenie obecného (obvodné
no) notárskeho úradu . tom, že odsunutí
íevakuovaní) rodinní prís:ušníci zamest
nanca skutočne bývajú v jeho obvode,

s 16.

Štátnym obecným (obvodným, mest
ským) lekárom a zverolekárom: prislúcha
jú náhrady uvedené v $ 12 ods. 1 písm. a),
b), c)la v $ 13 ods, 1 písm. a), b), c) a po
lovica osobitného evakuačného príspevku
uvedeného v 8 12 ods. 1 písm. d] a v $ 13
ods. 1 písm. d),

8 17.

(")Len čo vznikne zamestnancovi nárok
na náhradu podľa $ 5, zaniká mu nárok na
csobitný evakuačný príspevok podľa $ 12
ods, 1 písms, d), poťažne 8 13 ods. 1 písm.

d). Ť
(7)Ustanovenia 8 5 ods. 4 a 5 treba po

užiť obdobne aj v prípadoch $ 12 ods. 1
písm. d) a S 13 ods. 1 písm. d).

S 18.

() Zamestnancami podľa tohto nariade
nia sa rozumejú zamestnanci, na ktorých sa
vzťahuje zákon č. 103/1926 Sb. z a n. a
predpisy vydané na základe 8 210 uvede
ného zákona,

() Ustanovenia tohto nariadenia platia
tiež:

a) pre osoby učiteľské, ma ktoré sa
vzťahuje zákon č. 104/1926 Sb. z. a n. a
zákon č. 308/1940 SI, z.,

b) pre neštátnych profesorov sired
ných a odborných škôl a učiteľských aka
démií.

() Ustanovení tohto nariadenia treba
použiť obdobne aj pre štátnych zamestnan
cov vo vyšších službách na individuálnu
smluvu, nakoľko v smľuve nemajú zaruče
né priaznivejšie náhrady.

() Rodinnými príslušníkmi zamestnan
ca sú manželka a prípadné deti, na ktoré
patrí výchovné. Za rodinných príslušní
kov sa pokladajú aj osoby, s ktorými
ovdovelí, . rozlúčení alebo slobodní za
mestnanci viedli spoločnú domácnosť a o
ktoré sú povinní sa starať podľa občian
skeho práva.

5 19,

() Náhrada podľa $ 5 ods. 1, 56 ods.
1, ako aj evakuačný príspevok podľa 8 12.
ods. 1 písm, d) a S 13 ods. 1 písm. d) vy
plácajú sa mesačne pozadu, a to zpravidla
15. teho-ktorého mesiaca.

(7) Na výdavky uvedené v 88 1, 2, 12
ods. 1 písm. a) až c) a 8 13 ods. 1 písm. a)
až c) môže služotný úrad poskytnúť za
mestnancovi preddavok do dvoch tretín
pravdepodobných výdavkov,

S 20.

Každú okolnosť, ktorá má vplyv na
vznik, zmenu, trvanie alebo zánik nároku
podľa tohto nariadenia, povinný je za
mestnanec včas ohlásiť a prípadné pod
mienky preukázať služobnému úradu. Ne
správne ohlásenia (údaje) sú trestné podľa
príslušných predpisov trestných a discip
linárnych bez ujmy následkov podľa $ 131
ods. 9 zákona č. 103/1926 Sb. z a n. a ob
dobných ustanovení.

8 21.

Za blízke okolie pokladá sa miesto,
z ktorého môže zamestnanec pravidelne
dochádzať do sídla sľužobného úradu so
svolením služobného úradu, a to ak môže
dochádzať verejným hromadným doprav
ným prostrieďkom — najviac vo vzdiale
ností 30 km, inak najviac vo vzdialenosti
4 km.

8 22,

Ustanovenia 8 33 ods. 1, $ 37 ods. 5, $8
48, 49, 54, 56, 57 a 64 vládneho nariadenia
č. 136/1943.SI. z. platia obdobne.

S 23.

Náhrady poskytované podľa tohto na
riadenia sa pokladajú za náhrady služob
ných výdavkov a ako také nepodliehajú
dani dôchodkoveja jej srážke.

8 24.

Ustanovenia vládneho nariadenia č.
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dené v $8 16 a 184a ich rodinných prísluš
níkov. A

8 25.

() Zamestnanec je povinný ohlásiť od
sunutie rodinných príslušníkov úradu
uvedenému v S 16 aj v tom prípade, ak
ich odsunul pred 4. marcom: 1944: v takom
prípade patrí mu len náhrada podľa S 13
ods. 1 písm. d), a to od 4. marca 1944,

() Ustanovenia 8 13 vzťahujú sa aj na
zamestnancov, ktorých rodinní príslušníci
sa odsunuli (evakuovali) v čase od 4, mar
ca 1944 do dňa nadobudnutia účinnosti
tohto nariadenia, náhrady prípadne po
skytnuté týmto osobám podľa vládneho

30.

nariadenia č. 23/1944 SI. z. treba odpočítať
od náhrad podľa tohto nariadenia,

S 26.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tuka v. r.
Čatloš v. r. Sívák v. r.
aj za min. Macha. aj za min. Dr. Fritza

Dr. Pružinský v..r. Stano v. r.
Dr. Karvaš v. r. aj za min.Dr. Medrického.



Slovenský zákonník
Čiastka 10. Vydanádňa Ročník 1944.

31.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 8. marca 1944

o dečasnom snížení cla na textilné hnacie
remene,

() Podľá 8 2 ods. 2 zákona č. 258/1941
SI. z. v znení čl, I, ods. 2 zákona č. 18/1944
SI, z. po dohode s Ministerstvom hospodá:
stva snižujem clo na hnacie remene z ume
lého hodvábu — ex sadz. pol. 253/c — a
tiež z umelého hodvábu s primiešaním bu
ničitej striže —,ex sadz. pol. 259/c — do
množstva 5000 kg (päťtisíc kg) a na čas
do 30, júna 1944 na 1.000.— Ks za 100 kg
.s podmienkou, že tieto budú použité vý
hradne pre tuzemskú potrebu.

[) Dovoz v ods. 1 uvedeného množstva
tovaru tamtiež uvedeného musí sa usku
točniť cez colný úrad v Bratislave, ktorý

vaním a kontrolou dovezeného množstva.
() Táto vyhláška nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

32.
- Zákon

zo dňa 30. marca 1944
o mimoriadnom vojnovom prídavku pre
slobedných poddôstojníkov z povolania a
o doplnení zákona o Sbore poddôstojníkov

Z povolania,

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

Cena Ks 1.—,

Diel prvý.
Mimoriadny vojnový prídavok pre slobod

ných poddôstojníkov z povolania.
51.

() Slobodným poddôstojníkom z povo
lania patrí za brannej pohotovosti štátu
($ 57 zákoma č. 131/1936 Sb. z, a n.) mimo
riadny vojnový prídavok Ks 300 mesačne.
Nepatrí tento prídavok slobodným poddô
stojníkom z povolania, ktorí sú natrvalo po
nechaní v službe,

() Predpisy, upravujúce sníženie alebo
zánik služobných požitkov poddôstojníkov

z.povolania, platia i pre prídavok podľaods. 1.

S 2.

Prídavok podľa S 1 je vyňatý z exekú
cie (Zozaistenia, zastavenia a postúpenia),
avšak nie je vyňatý z exekúcie (zo zaiste
nia, zastavenia a postúpenia) pre záväzky
zo zákonnej vyživovacej povinnosti.

Diel druhý.
Zmena zákona o Sbore poddôstojníkov

z povolania,

8 3.

Ustanovenia 8 4 zákona č. 65/1943 SI.
Z. sa doplňujú ďalším odsekom tohto znenia:

„(Č)Lehotu uvedenú v ods. 2 môže vlá
da z dôvodov osobitného zreteľa hodných
skrátiť.“ NÁ

Diel tretí.
Záverečné ustanovenia.

S4.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňa 1.
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apríla 1944: vykoná ho minister národnej
obrany so zúčastnenými ministrami,

Dr. Tiso v. r.
Dr, Mederly v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Pružinský v. r.
Dr. Medrícký v. r.

Mach v. r.
Čatloš v. r.

33.
Vyhláška

ministra financii
zo dňa 27. marca 1944

o paušalizovaní dane z obratu u malých
poľnohospodárov na rok 1943,

Podľa S 19 ods. 8 zákona č. 210/1942
SI. z. v dohode s ministrom hospodárstva
určujem:

1")Namiesto dane z obratu, ktorú majú
podľa zákona č. 210/1942 SI. z. platiť malí
poľnohospedári (ods. 2) na rok 1943 z do
dávok a z vlastnej spotreby poľnohospo
dánskych výrobkov z vlastnej produkcie,
ako aj z niektorých výkonov súvisiacich s
prevodzovaním poľnohospodárstva, urču
jem paušál.

() Paušál sa vzťahuje na všetkých pol
nohospodárov, ktorí v roku 1943 hospodá
rili na vlastnej alebo árendovanej (užíva
nej) poľnohospodárskej pôde vo výmere
do 100 katastrálnych jutár (57,5 ha). Za
poľnohospodársku pôdu podľa tejto vy
hlášky sa považujú všeťky pozemky (par
cely), ktoré sú zapísané alebo zaznamena
né s katastrálnym výťažkom v pozemka
vom katastre okrem lesov, viníc, močiarov,
jazier a rybníkov, a to bez ohľadu na to,
či sa na nich skutočne hospodárilo alebo
nie,

(): Základom pre výpočet paušálu je
katastrálny výťažok zistený podľa stavu
koncom roku 1943, a ťo aj z pozemkov od
pozemkovej dane dočasne oslobodených.

(“) Sadzba paušálu činí 100%b: z kata
strálneho výťažku. Paušál sa zaokrúhľuje
na celé koruny naďol: pod Ks 5 sa nevy
rubuje:

) Poľnohospodárom,ktorí boli v roku
1943 živelnou pohromou preukázateľne
značne poškodení, alebo kťorí v roku 1943
hospodárili na poľnohospodárskej pôde
spustošenej dolov:ním natoľko, že ju ne
možno používať vôbec ani na pastvu, sníži
primerane paušál príslušný daňový úrad
po dohode s delegátom, ktorého Gznačí

Roľníckakomora — oblastná úradovňa pre
príslušný okres, a to na nekolkovanú žia
dosť daňovníka podanú ďo 30. apríla 1944.
Ak sa daňový úrad nedohodne s uvedeným
delegátom, rozhodne o snížení paušálu Mi
nisterstvo financií po dohode s Roľníckou
komorou.

() Paušálom je krytá daň z obratu ma
lého poľnohospodára (ods. 2) z dodávok a
z vlastnej spotreby poľnohospodárskych
výrobkov z vlastnej produkcie (rastlinnej a
živočíšnej), ako i z jeho výkonov. súvisia
cich s prevodzovaním poľnohospodárstva
(do toho rátajúc i úplaty prijaté za pripúš
ťanie plemenných zvierat alebo v súvise
3. NÍM),

Ú) Paušálom nie je krytá daň z obratu:
a) z dodávok mäsa,
b) z dodávok a z viastnej spotreby

rýb, i
c) z dodávok a z vlastnej spotreby

vína,
d) z dodávok a z vlastnej spotreby

ušľachtilých páleniek,
e) z dodávok a z vlastnej spotreby

dreva:
f) z dodávoka z vlastnej spotreby ovo

cia, zeleniny a záhradníckych výrobkov, ak
poľnohospodár na vlastných alebo árendo
vaných pozemkoch prevodzoval ovocinár
stvo, záhradníctvo alebo zeleninánstvo po
živnostensky, alebo ak úhrn prijatých úplat
za dodávky týchto predmetov v roku 1943
presahoval Ks 5.000,

£) z výkonov povozníckych (dovoz dre
va, kamenia a pod), ak úhrn úplat prija
tých za tieto výkony v roku 1943presaho
val Ks 5.000:

h) z dodávok piesku, štrku a skál z
vlastných alebo najatých pozemkov, ak
úplata za tieto dodávky presahovaľa v ro
ku 1943 Ks 5.000,

Tieto dodávky a výkony ako i vlastná
spotreba, z ktorých daň z obratu nie je
krytá paušálom dane z obratu u malých
poľnohospodárov, podliehajú buď prísluš
nému inému paušálu, buď pravidelnej dani
z obratu.

() Poľnohospodári v pohraničných ob
ciach sú povinní platiť paušál zo všetkej
poľnohospodárskej pôdy, ktorá leží na slo
venskomštátnom území, bez ohľadu na
to, na ktorom štátnom území je ich byd
lísko (sídlo) alebo hospodárske budovy,
ako 1 na to, kde predali alebo spotrebovali
poľnohospodárske výrobky z týchťo po
zemkov.
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(") Vlastníci (držitelia) pozemkov, kto
rí na svojich pozemkoch v roku 1943 sami
nehospodárili, sú povinní do 15 dní od
uverejnenia tejto vyhlášky učiniťpríslušné
mu daňovému úradu oznámenie tohťo ob
.sahu:

a) meno a bydlisko osoby (árendátora,
užívateľa a pod.) hospodáriacej na pozem
koch:

b) obec, v ktorej sú tieto pozemky,
c) číslo pozemnostného (katastrálneho)

hárku a katastrálny výťažokpripadajúci na
tieto pozemky,

d) potvrdenie hospodáriacej osoby
(árendátora, užívateľa a pod.) o správnosti
týchto údajov.

Ak sa takéto oznámenie v určenej le
hote nepodá, vyrubí sa paušál ťomu, kto
je podľa stavu koncom roku 1943 zapísa
ný alebo zaznamenaný do pozemkového

katastra ako držiteľ pozemku.
(“) Paušál sú povinní zaplatiť poľno

hospodári najneskoršie do 15.októbra 1944
príslušnému daňovému úradu šekovým
vplatným lístkom, poprípade v hotovosti
alebo u obecného úradu. Poľnohospodári,
ktorí v uvedenej lehote paušál vôbec ale
bo úplne nezaplatia a ktorých predpis pa
ušálu, prípadne súčet predpisu paušálu a
praviďelľnej dane z obratu v daňovej obci
presahuje Ks 500, sú povinní zaplatiť okrem
paušálu aj 5%0zvýšenie a poplatok zo za
meškania z dlžného paušálu, rozvrhnutého
ma štyfi rovnaké štvrťročné splátky ($ 20
ods. 1 č. 2 a ods, 6 a 7 zák. č. 210/1942
SI. z.).

(") Paušál -vyrubujú príslušné daňové
úrady. O vyrubení budú daňovníci upove
domení predpisným výkazom, kťorý bude
vyložený v obci 15 dní na verejné nahliad
nutie. Obec je povinná v obci obvyklým
spôsobom vyhlásiť, že sa daňovníci 0 výš

nahliadnutím do predpisného výkazu. Po
uplynutí 15 dní obec potvrdí na predpísnom
výkaze, od kedy a do kedybol tento vy
ložený na verejné nahliadnutie a vráti ho
do 3 dní daňovému úradu.

(%)Platobný rozkaz na paušál vydá prí
slušný daňový úrad len daňovníkom, kto
rí nebývajú v tej daňovej obci, za ktorú
je paušál vyrubený.

() Ak katastrálny výťažok spoľočné
ho pozemku patrí niekoľkým osobám, vy
rubí sa paušál dane z obratu jednou sumou

spoločne všetkým spoluvlastníkom (spolu
užívateľom) menom a do rúk onohoz nich,
ktorého príslušnému daňovému úradu na
tento cieľ označia do 15 dní od uverejnenia
tejto vyhlášky: inak — hociktorému znich.
Na žiadosť spoločníkov daňový úrad ozná
mi ích splnomocnencovi, koľko pripadá po
merne z úhrnného paušálu na jednotlivca,

(“) Proti vyrubeníu paušálu možno po
dať odvoľanie do 30 dní u príslušnému da
ňového úradu, Odvolacia lehota sa začína
dňom, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty
určenej na verejné nahliadnutie v ods. 11,
a v prípadoch ods. 12 — dňom, ktorý na
sleduje po doručení platobného rozkazu.

() Paušál sa vymáha spôsobom urče
ným v 8$23 ods. 1 zákona č. 210/1942 SI. z,
Nedoplatky paušalizovanej dane z obratu
u malých poľnohospodárov (ods, 2) upomí
najú sa hromadne písomnou vyhláškou ale
bo vybubnovaním v obci (8 344 ods. 5 zá
kona o priamych daniach),

(“) Inak platia o paušále všetky usta
novenia zákona o dani z obratu a dani pr2
pychovej, č. 210/1942 SI. z., nakoľko neod
porujú tejto vyhláške.

("“) Táťo vyhláška nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia.

Dr, Pružínský v. r.

34.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 31. marca 1944,

ktorým sa mení a doplňuje nariadenie
S mocou zákona č, 242/1940 SI. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

51.
Splnomocnenie ministra financií, uve

dené v 8 8 nariadenia s mocou zákona č.
242/1940 SI. z. rozširuje sa na preddávko
vý odkup kupónov aj z tých dlhopisov
Zvláštneho fondu pre zmiernenie strát po
vstalých z povojnových pomerov a Vše
obecného fondu peňažných ústavov, ktoré
meboly síce včas prihlásené, ale boly po
užité na splnenie záväzkov podľa Dohovo
ru medziSlovenskou republíkou a Nemec
kou ríšou (vyhláška č. 71/1943 SI. z.).
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S 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister fi
nancií,

Dr. Tíso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sívák v. r.
Čatloš v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr, Fritz v. r.

35.
Ústavný zákon

zo dňa 30. marca 1944
o osobitných ustanoveniach v pokračOvaní
na súdoch a úradoch za brannej pohotovo

sti štátu.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto ústavnom zákone:

S 1.

Za bramnej pohotovosti štátu (8 57 zá
kona č. 131/1936 Sb. z. a n.) môže vláda
nariadením:

a) určiť úľavy pri plnení súkromnopráv
nych i verejnoprávnych pohľadávok.

b) upraviť vliv mimoriadnych pomerov,
spôsobených brannou pohotovosťou štátu,
na lehoty a na zachovanie termínov, na

pokračovanie na súdoch, úradoch a pred
orgánmi verejnoprávnych korporácií (ústa
vov), ako aj upraviť, ako a nakoľko za.
medziť prípadne právne ujmy zo zameška
nia lehôt alebo termínov alebo: z mimoriad
nych pomerov a ako napraviť právne ujmy
ktoré už prípadne vznikly, "

c) určiť, aby časť alebo celú súdnu agen
du dočasne vykonával namiesto doteraz
príslušného súdu iný súd rovnakej pôsob
nosti a v trestných veciach, ktoré patria
do pôsobnosti iba krajského súdu v sídle
hlavného súdu, určiť, že časť alebo celú
agendu má dočasne vykonávať krajský súd
mimo sídla hlavného súdu.

| S 2,

O nariadeniach vydaných podľa $8 1
platia ustanovenia $ 44 ods. 2 a 3 Ústavy,

S 3,

Tento ústavný zákona nadobúda účin
nosť dňom vyhlásenia, vykoná ho minister
pravosúdia so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tíso v. r.
Dr. Mederly 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.
Sívák v. r. Dr. Karvaš v. r.
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36.
Vládne nariadenie

zo dňa 10. mája 1944
o splnomocnení hlavného velíteľa sloven
skej armády k osobitným opatreniam po
dľa zákona o obrane štátu na území Ša

ríšsko- Zemplínskej župy.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8
121 ods. 1 zákona č. 131/1936 Sb. z. a n.
nariaďuje:

s 1
Vláda Slovenskej republiky splnomoc

ňuje hlavného veliteľa slovenskej armády,
aby počas brannej pohotovosti štátu na
územíŠarišsko- Zemplínskej župy na za
bezpečenie vojenských záujmov, najmä po
stránke verejného poriadku, pokoja a

Cena Ks 1.

bezpečnosti a na zaistenie potrieb armá
dy vydával — ak to uzná za potrebné —
v medziach úradnej pôsobnosti príslušné
ho úradu verejnej správy ($8121 ods. 1
zák č. 131/1936 Sb, z. a n. v znení zák.
č. 21/1944 SI, z.) a namiesto neho príkazy
a zákazy, a to tak vo forme všeobecných
nariadení, ako i pre jednotlivé prípady.
Ak je to nezbytne treba, môže dotyčný
vojenský veliteľ takéto príkazy a zákazy
dať vykonať.

82.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ná
rodnej obrany s ministrom vnútra.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády

Čatloš v. r.
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Čiastka 12. Ročník 1944.

ktorým boly povolené podľa voľnej úvahy od štátu odpočivné alebo zaopatrovacie platy
(príspevky na výživu), — 38, Vyhláška ministra financií o dočasnom snížení cla na ne
konečné tkaniny zo železného drótu. — 39, Vyhláška ministra zahraničných vecí o Ob
chodnej dohode medzi Slovenskom a Španielskom. — 40, Zákon o policajnom hlásení. —
41, Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o náhradách nie
ktorých výdavkov zamestnancov štátu za brannej pohotovosti štátu. — 42, Zákon o splno
mocnení ministra národnej obrany k prekladaniu dôstojníkov a rotmajstrov z povolania
do výslužby (zálohy s odbytným) za brannej pohotovosti štátu. — 43, Vládne nariadenie,
ktorým sa určujú dočasné sídla súdov a úradov verejnej obžaloby. — 44, Vládne nariade
nie o prenesení pozemnoknižnej agendy Okresného súdu v Bratislave na Okresný súd
v Pezinku. — 45, Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o ur
čení osôb, ktorým možno prideliť poľnohospodárske nehnuteľnosti do rentovej árendy.

37.

Zákon |
zo dňa 27. apríla 1944

© nemocenskom poistení osôb požívajúcich
penziu z milostí a osôb, ktorým boly povo
lené podľa voľnejúvahy od štátu odpočívné
alebo zaOpatrovacie platy (príspevky na

výživu),

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

81.

Osoby, ktoré požívajú penziu alebo
dary z milosti, priznané podľa ustanovení
S 38 ods. 1 písms. 1) ústavného zákOna č.
185/1939 SI. z., poťažne podľa $ 64 ods. 1
č. 9 zálkkona č. 121/1920 Sb. z. a a., ako aj
osoby, ktorým boly povolené podľa voľnej
úvahy od štátu odpočivné alebo zaopatro
vacie platy (príspevky na výživu), podie
hajú na prípad nemoci poisteniu u Nemo
censkej poisťovne verejných zamestnancov,
ak tieto ich požitky sú s hľadiska hospo
dárskeho ich hľavným príjmovým zdrojom.

8 2.

Celé poistné za Osoby požívajúce po
žitky uvedené v 8 1 platí poskytovateľ po
žítkov (8 1) podľa sadzieb uvedených v $

Cena 1.80 Ks.

13 ods, 2 zákona č. 270/1941 SI. z., najme
nej však podľa triedy druhej,

853.

Rodinným príslušníkom osôb uvedených
v $ 1 nepatria poistné dávky z titulu po
istenia podľa uvedeného paragrafu. Ak ale
požitky uvedené v 8 1 boly povolené i na
niektorého rodinného príslušníka alebo
vzhľadom ma neho boly zvýšené, patria
poistné dávky aj takémuto rodinnému prí
slušníkovi.

1 8 4.

Nakoľko tento zákon neustanovuje
inak, platia o poistení Osôbuvedených v $
1 ustanovenia zákona č. 270/1941 SI. z.

s >.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom

1. júna 1944: vykoná ho 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.
Stano v. r.

Dr. Karvaš v, r.

Čatloš v. r.
Sívák v. r.
aj Zamin. Dr. Fritza



322

38.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 7. marca 1944

0 dočasnom snížení cla na nekonečné
tkaniny zo železného drótu,

() Podľa S 2 ods. 2 zákona č. 258/1941
SI. z. v znení čl. I. ods. 2 zákona č. 18/1944
SI. z. po dohode s Ministerstvom hospo
dárstva snižujem clO na nekonečné tkani

ny zo železného drótu obyčajne Opratova
ného alebo pocínovaného — ex sadz. pol.
466 (a—b) — na čas ďo 31. decembra 1944
na 100.— Ks za 100 kg na potvrdenie ptí
slušnej Obchodnej a priemyseľnej komory,
že ide o ich upotrebenie pre továrne na
výrobu papiera, lepenky, celulózy a azbe
stocementovej škridlíce.

() Táto vyhláška nadobúda účinnosť
dňOm vyhlásenia,
t Dr. Pružinský v. r.

39,
Vyhláška

ministra zahraničných vecí
Zo dňa 29. apríla 1944

o Obchodnej dohode medzí Slovenskou republikou a Španielskom

Splnomocnení zástupcovia Slovenskej republiky a Španielska podpísali dňa 19,
mája 1943v Madride Obchodnú dohodu medzi Slovenskou republikou a Španiel
skom.

Vláda Slovenskej republiky schválila túto Dohodu dňa 30, septembra 1943:Snem
Slovenskej republiky vyslovil s ňou súhlas dňa 25. novembra 1943, prezident repubii
ky podpísal ratifikačnú pôvodinu dňa 27. novembra 1943, ratifikačné pôvodiny boly
vymenené dňa 20, apríla 1944. Podľa článku 6. Dohody táto vstúpi v platnosť pät
násty deň po výmene ratifikačných listín, t. j. dňa 5. mája 1944,

Dohoda so uverejňuje v pôvodnom francúzskom znení a v slovenskom preklade,
Dr. Fritz v. r.

za ministra zahraničných vecí.

MENOM
SLOVENSKA

a
ŠPANIELSKA

bola uzavretá táto Dohoda:

(Preklad.)

Accord commercial Obchodná Dohoda
„entre la medzi

SLOVAGUIE SLOVENSKOM
et a

LESPAGNE ŠPANIELSKOM.

Le Gouvernement de la Slovaguie et le
Gouvernement de TEspagne, dans le but
de faciliter et de développer les relations
commerciales entre les deux pays, sont
convenus de ce gui suit:

Slovenská a Španielska vláda za úče
lom uľahčenia a rozšírenia obchodných
stykov medzi obidvoma štátmi dohodly sa
na tomto:
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Article 1

Les ressortissants et les entreprises
ayant personnalité juridigue, de chacune
des deux parties, jouiront, sur le territoire
de ľautre, du traitement de la Nation la
plus favorisée, pour leuns personnes et
biens, en ťout ce gui concerme ľétahblisse
ment, ľexercice de leur commerce ou de
leur industrie, pour ľacguisitión ei la pos
session, dans la limite des dispositions lé
gales, de biens mobiliers ou immobiliers,
ainsí guen ce gui concerne les impôts et
autres taxes. i

Article 2

Les sociétés commerciales, industriel
les, financičres, ďassurances et autres, les
coopératives et les associations, ainsi gue
les agrégations économiguz2s, doinic:liécs
dans ľun des deux pays et constituées
conformément ä leur législation respecti
ve, auront leur constitution légale et leur
existence juridigue reconnue dans ľautre
pays,

Elles pourront également, dans le ter
ritoire de ľautre Partie coniractante, dé
fendre tous leurs droíts par devant les
tribunaux et les Autorités publigues, et
notamment, ester en justice comme de
manderesses et comme défenderesses, en

relatiíves en vigueur dans le territoire de
cette Partie,

Article 3

Les produits naturels ou fabrigués de
chacune des Parties, pour tout ce gui con
cerne ľimportation, ľexportation, ľentre
posage, la réexportation, le transit et en
fénéral pour toutes les opérations com
merciales, de meme gue les navires, pôur
tout ce gui a trait ä la navigation dans les
eaux et les ports de ľautre Partie, jouiront
également du traitement accordé ä la
Nation la plus favorisée.

En conséguence, chacune de deux Par
ties contractantes sengagďe ä faire profiter
a ľautre, immédiatement et sans compen
sation, de toute faveur, de tout privilege
ou abaissement de droits guelle aie déja
accordé ou guelle pourrait accorder par
la suite, sous les rapports mentionnés ä
une tierce Puissance guelcongue. ,

Artiele 4

Le traitement de la Nation la plus fa
vorisée se rapporte également au montant,
ä la garantie et ä la perception des droits
ďimportation et autres droits, ainsi guaux

Článok 1.

Príslušníci obidvoch Strán a ich podni
ky majúce právnickú osobnosť budú poží
vať na území druhej Strany zaobchádzanie
podľa doložky o najvyšších výhodách pre
ich osobu a majetok vo všetkom, pokiaľ
ide ô zriadenie a prevádzanie obchodu ale.
bo živnosti, o nadobúdanie a držbu hnu
teľného alebo nehnuteľného majetku v
medziach zákonných predpisov, ako aj čo
sa týka daní a iných dávok,

Článok 2.

Obchodné, priemyselné, finančné, po
isťujúce a iné spoločnosti, družstvá a sdru
ženia, ako aj hospodárske skupiny so síd
lom v jednom z oboch štátov a zriadené
podľa tamojších zákonov budú v druhom
štáte uznané za zriadené zákonným spô
sobom a jestvujúce podľa práva.

Súčasne budú môcť ma území druhej
smluvnej Strany "obhajovať všetky svoje
práva pred súdmi a verejnými úradmi a
zvlášť vystupovať pred súdmi ako žalobco
via a žalovaní, keď sa podrobia zákonom
a nariadeniam, ktoré v tomto obore platia
na území tejto Strany.

Článok 3.

Produkty prírody a výrobky každej
Strany vo všetkom, čo sa týka dovozu, vý
vozu, colného uskladnenia, ďalšieho vývo
zu, tranzitu a vôbec pri všetkých obchod
ných vybavovaniach, taktiež aj lode vo
všetkom, čo sa vzťahuje na plavbu vo vo
dách a v prístavoch druhej Strany, budú
taktiež požívať doložky o najvyšších vý
hodách.

Preto kažďá zo smluvných Strán sa za
väzuje priznať druhej Strane ihneď a bez
protihodnoty požívanie akejkoľvek výhody
a výsady, alebo sníženie poplatkov, ktoré
už poskytla, alebo ktoré v budúcnosti mô
že poskytnúť vo vyšeuvedených vzťahoch
hociktorej tretej mocnosti

Článok 4.

Doložka g najvyšších výhodách vzťahu
je sa taktiež na výšku, zaručovanie a vybe
ranie dovozných a iných poplatkov, ako aj
na colné formality a ich prevádzanie, na
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formalités douanničres et ä leur applica
tion, aux procédés, aux conditions de paie
ment des droits de douane et autres
droits, ä la classification des marchandi
ses, a ľinterprétation des tarifs de dou
anes et aux procédés ďanalyse de mar
chandises.

Article 5

Le traitement de la Nation la plus fa
vorisée prévu par les arriales précédenis
ne comprendra pas:

a) les faveurs gui ont été 0u seront
accordées aux Etats limitrophes pour faci
liter le tratic frontalier:

b) les droits et privilčges résultants
ďane union douaničre,

c) les droits et priviléges résultants ďun
régime temporaire ďouanier existant entre
la Républigue Slovague ďune part et le
Protectorat de Bohéme et Moravie et les
Pays Sudetes de ľautre,

d) les faveurs gue TEspaéne puisse
accorder au Portugal et ä la Zone espa
gnole du Maroc:

e) les droits et priviléges accordés par
TEspagne aux Républigues Ibéro-Améri
caines.

" Article 6

Le présent Accord sera ratifié et les
documents de la ratification seront échan
gés a Bratislava, II entrera en vigueur le
guinzičme jour aprés les changements des
Instruments de ratification,

II poutra éčtre dénoncé par chacune
des deux Parties avec un préavis de trois
mois.

En foi de guoi, les Plénipotentiaires
respectils dúment auťorisés ä cet effet, ont
signé le présent Accord et ľont revetu de
leurs cachets.

Fait en double exemplaire a Madrid, le
19 Mai 1943.

Pour le Gouvernement de la Slovaguie,

Ing. JÁN ORSZÁGH m. ».

Pour le Gouvernement de TEspagne,

JORDANA m. p.

spôsob a podmienky platenia colných a
iných poplatkov, na zatrieďovanie tova.
rov, na výklad colných taríf a na spôsoby
rozboru tovarov.

Článok 5.

Doložka o najvyšších výhodách, uvede
ná v predchádzajúcich článkoch, nebude sa
vzťahovať:

a) na výhody, ktoré boly alebo budú
udelené súsedným štátom na uľahčenie
pohraničného styku,

b) na práva a výsady pochádzajúce
z colnej únie:

c) na práva a výsady vyplývajúce z do
časného colného stavu, kťorý jestvuje
z jednej strany medzi Slovenskou republi
kou a medzi Protektorátom Čechy a Mo
rava a Sudetským územím z druhej strany,

d) na výhody, ktoré by mohlo Španiel
sko poskytnúť Portugalsku a španielskemu
pásmu v Maroku:

e) na práva a výsady, ktoré Španielsko
poskytlo Ibero-Americkým republikám.

Článok 6.

Táto: Dohoda sa bude ratifikovať a ra
tifikačné listiny vymenia sa v Bratislave.
Vstúpi v platnosť v pätnásty deň po vý
mene ratifikačných listín.

Vypoôvedať sa bude môcť každou zo
smluvných Strán s trojmesačnou výpoveď
nou lehotou.

Na dôkaz toho splnomo.aenci, k tomu
účelu náležite zmocnení, podpísali túto
Dohodu a pripojili na ňu svoje pečate,

Vyhotovené vo dvoch pôvodinách
v Madride 19. mája 1943,

Za Slovenskú vládu:

Ing. JÁN ORSZÁGH v. r.

Za Španielsku vládu:

- JORDANA v, r.
——-—
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40.
| Zákon

zo dňa 27, apríla 1944
o policajnom hlásení,

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomťo zákone:

s1.
Pre všetky osoby zdržujúce sa na úze

mú Slovenskej republiky zavádza sa povin
nosť policajného hlásenia bez zreteľa na
ich štátnu príslušnosť.

S 2.

Podľa ustanovení tohťo zákona treba
hlásiť:

a) každé ubytovanie v podníku zaobe
rajúcom sa ubytovaním hostí po živnostean

24 hodín od ubytovania, ako aj od jeho zá
niku,

b) každú zmenu bydliska a každú zme
nu bytu, a to do 8 dní od nasťahovania 1
vysťahovania,

c) každé ubyťovanie osoby, ktorá nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko,
ako i zánik takéhoto ubytovania,a to do
24 hodin

d) každý odchod z bydliska a návrat do

15 diní, a to odchod najneskoršie 16. dňa
po odchode a návrat do 3 dní po návrate,

e] každú zmenu v počte rodinných prí
slušníkov vzaiklú scbášom, narodením, roz
vodom, rozlukOu a úmrtím, a to do 8 dní
odo dňa nastalej zmeny.

S 3. ,

Skutočnosti uvedené v 8 2 písm. a) má
hlásiť prevodzovateľ (majiteľ, nájomca)
podniku,

8 4.

() Skutočnosti uvedené v S 2 písm. b) a
c) má hlásiť ubytovateľ, a to:

Bratislava, dňa 27, novembra 1943,

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
Dr. JOZEF TISO v. r.

MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ:
Dr. TUKA v. r.

a) vlastník budovy (jeho zmocnenec) —
ohľadom svojich nájomníkov a iných osôb,
ktoré ubytoval vo svojej budove,

b) nájomca alebo iný užívateľ bytu (je
ho zmocnenec) alebo inej miestnosti —
ohľadom svojich podnájomníkov, prípadne
nájomníkov a iných osôb, ktoré v byte ale

c) vlastník (zmocnenec vlastníka) inej
než pod písm. a) uvedenej nehnuteľnosti —
ohľadom osôb, ktoré na nej ubytoval (kto
rým povolil sa na nej umiestiť),

d) správca (riaditeľ,predstavený a pod.)
vychovávacieho a vyučovacieho ústavu,
internátu, konviktu, seminára, kláštora,
spolkového domu, chudobínca, sirotínca,

liečebného ústavu a pod. — ohľadom Osôb,
ktorým poskytol ubytovanie v miestno
stiach ním spravovaných.

() Pri prenájme, árende a užívacom
práve nehnuteľností uvedených v ods, 1
písm. a) a c) prechádza ohlasovacia povin
nosť na nájomcu, árendátora, poťažne uží
vateľa, pri vnútenej správe alebo konkur
Ze — na správcu. Ak je vlastníkom (áren
dátorom, nájomcom) nehnuteľnosti (bytu,
miestnosti) právnická osoba, povinnosť
ohlasovaciu je povinný splniť jej zákonný
(štatutárny) zástupca.

Č) Ak sa v prípadoch uvedených v: $ 2
písm. b) a c) ubytovala Osoba sama, je po
vinná sama splniť ohlasovaciu povinnosť,

() Namiesto ubytovateľa, spomenutého
v 85 0ds. 1, je povinná ohlasOvaciu povin
nosť splniť ubytovaná osoba alebo jej zá
konný zástupca.

() Skutočnosti uvedené v 8 2 písm. d)
je povinná Ohlásiť osoba, o ktorej odchod
(návrat) ide,

() Skutočnosti uvedené v 8 2 písm. e)
má hlásiť hlava rodiny.

8>.
() Ustanovenia. S 2 písm. d] ae) a $4

ods. 3 nevzťahujú sa na osoby, ktorým pri
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slúcha právo exteritoriality, ma cudzích
konzuloOvz povolania a na konzulárnych
úradníkov, ak nie sú slovenskými štátnymi
občanmi a nakoľko je vzájomnosť zabez
pečená.

() Skutočnosti uvedené v S 2 písm, b)
a c) netreba hlásiť ohľadom vojenských a
žandárskych osôb a príslušníkov sborov
stráže bezpečnosti (uniformovanej i neuni
formovanej) ako ani Ohľadom príslušníkov
Slovenskej pracovnej služby a príslušníkov
finančnej stráže pri ich ubytovaní vo vo
jenskej, poťažne služobnej budove a pri
ubytovaní podľa predpisov o ubytovaní
vojska.

$ 6. x

() Ohlasovaciu povinnosť treba vyko
nať ma tlačive (prihláška, odhláška, ohláš

Gto za poplatok určený ministrom vnútra
vyhláškou v Úradných novinách, v ktorej
Gúčasne určí aj údaje, ktoré tlačivo má ob
sahovať.

() Ohlasovaciu povinnosť ohľaďom čle
nov rodiny (manželka, maloleté deti), ak
apolu bývajú s hlavou rodiny, treba splniť
na tlačive (prihláške, odhláške, ohláške)
hlavy rodiny.

81.

Ubytovaná osoba je povinná na výzvu
ubytovateľa (jeho zákonného, štatutárneho
zástupcu, poťažne. zmocnenca) udať správ
ne a úplne všetky údaje potrebné na splne
nie ohlasovacej povinosti. Ak ubytovaná
osoba odoprie tejto výzve vyhovieť, je uby
tovateľ (jeho zákonný, šiatutárny zástupca,
voťažne zmocnenec) povinný túto okolnosť
bezodkladne oznámiť najbližšiemu bezpeč
nostnému úradu alebo orgánu.

88.

Ohlasovacie miesto (5 9) je Oprávnené
nožadovať hodnoverné doklady, dokazujú
ce správnosť údajov, uvedených v prihláš
kach, odhláškach a ohláškach.

59,

V miestach, kde je štátny policajný
úrad, ohlasovaciu povinnosť treba vykonať
na tomťo úrade, v ostatných obciach na
príslušnej žandárskej stanici 6pôsobom,
ktorý určí minister vnútra vyhláškou v
Úradných novinách.

S 10.

Prevodzovateľ (majiteľ, nájomca alebo
jeho mato ustanovený zmocnenec) ubytova
cieho podniku ako aj nocľahárne je povin
ný viesť evidenčnú knihu ubytovaných ho
stí, zaznačiť ich do evidenčnej knihy bez
oidkladne po poskytnutí ubytovania. Po
drobnosti a prípadné úľavy upraví minister
vnútra vyhláškou v Úradných novinách,

8 11.

O hlásení a evidencii cudzincov okrem
ustanovení tohto zákona platia aj ustano
venia zákona č. 52/1935 Sb. z. a n, a pred
písy na zákľade neho vyďané.

S 12.

Porušenia ustanovení tohto zákona a
predpisov na základe neho vydaných tres
cú okresné (štátne policajné) úrady ako
priestupky, a to peňažným trestom do Ks
5.000.— alebo zatvorením do 14 daí. Ne
vymožiteľný peňažný trest treba premeniť
na zatvorenie trvajúce najviac 14dní.

8 13..

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zá
kona zrušujú sa všetky právne predpisy,
ktoré mu odporujú: zrušujú sa najmä S 23
zák, čl, XXVII1/1879, 88 72 a 73 zák, čl.
XL/1879, nariadenie ministra s plnou mo
cou pre správu Slovenska č. 39/1920 Ú. an,
zákon. č. 51/1935 Sb. z. a n. ako aj samo
správne štatúty, nakoľko upravujú povin
nosť hlásenia týmto: zákonom upravenú,

8 14,

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom,
ktorý určí vláda nariadením, vykoná ho
mľnister vnútra So zúčastnenými ministra
mi.

Dr. Tíso v. r.

Dr. Sokol v, r.
Mach v. r.

aj za predsedu vlády

Dr. Pružinský V. ľ,
Dr. Fritz v. r.

aj za min. zahraničných vecí.
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41.
Vládne nariadenie

zo dňa 3. mája 1944,
ktorým Sa mení a doplňuje vládne naria
denie c náhradách niektorých výdavktv
zamestnancov štátu za brannej pohotovosti

štátu.

Vláďa Slovenskej republiky podľa S 116
ods. 4 zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. v zne
ní zákona č. 21/1944 SI. z. $329 0ds. 2a
8 32 zákona č. 80/1943 SI, z. nariaďuje:

ČI. I.

Ustanovenia $ 2 ods. 24 3, $5 ods. 4,
58 12, 13, 18 ods. 4, $ 23 a 8 25 ods. 1
vládneho nariadenia č. 30/1944 SI. z. sa
menia a budú znieť takto:

„8 2.

(7)Ustanovenia 8 33 ods. 2a 3a 8 34
vládneho narizaenia č. 136/1943 SI, z. prá“
tia obdobne.

() Náhraďa vyšších výdavkov spoje
ných s presťahovaním, náhrada poistného
pri sťahovaní a náhrada obslužného podľa
ustanovení $8 38, 39 a 41 vládneho naria
denia č. 136/1943 SI. z. nepatrí, ak už bola
poskytnutá podľa ustanovení $8 12 alebo
13.

$ 5.

() Počas nepretržitej dovolenky presa
hujúcej štyri dni, počas výkonu súdne ulo
ženého trestu na slobode, počas vojenské
ho cvičenia a počas vojenskej, činnej služ
by, ako aj za ďni služobnej cesty, za ktoré
prislúchajú diéty a nocľažné, zamestnanco
vi náhrada podľa ods. 1 nepatrí. Ak sa za
mestnancovi vypláca stravné a nocľažné
paušálnou náhradou podľa S 55 vládneho
nariadenia č. 136/1943 SI. z. alebo paušál
nymi náhradami podľa iných predpisov,
nepatrí mu náhrada podľa ods. 1 za dni,
v ktorých sa konala služobná cesta.

S 12.

() Zamestnancom, ktorých rodinní prí
slušníci v dôsleďku mimoriadnych okolno
stí za brannej pohotovosti štátu. boli na
úradný príkaz nútení sa Odsunúť (evakuo
vať) do iného miesta, oni sami však museli
sotrvať zo služobných dôvodov v doteraj
šom:služobnom mieste, patrí:

a) náhraďa cestovného z miesta odsunu
do miesta prikázaného, poťažne zvoleného
na ubytovanie, obdobne podľa ustanovení

$ 35 ods. 1 až 3 vládneho nariadenia č.
136/1943 SI. z. ak sa skutočne odsunú
(evakuujú) a ak neboli prepravení zadar
mo,

b) náhrada za prepravu batožiny do
miest uvedených pod písm. a) Obdobne po
dľa ustanovení S 36 ods. 1 vládneho naria
denia "č. 136/1943 SI. z., ak im nebola ba
tožina prepravená zadarmo,

c) náhrada výdavkov za presťahovanie
bytového zariadenia a zvrškov, náhrada
vyšších výdavkov spojených s presťahova
ním, náhrada poistnéhopri sťahovanía ná
hrada obslužného obdobne podľa ustano
vení 88 37 až 39 a S 41 vládneho naria
denia č. 136/1943 SI. z.:

d) osobitný evakuačný príspevok, a to
úraďníkom [zamestnancom ím čo ďo vy
merania diét a nocľažného naroveň po
staveným (8 21 ods. 1 písm. a) až f) a ods.
2 a $8 26 ods. 1 a 2 vládneho nariadenia
č. 136/1943 SI. z.)].

mimo plat, stupnice, 1. a 2.
platovej stupnice . 439/0,
3. a 4, platovej stupnice . 489/1,
5. a 6. platovej stupnice. 530/0,
7. a 8. platovej stupnice . 629/0,
zamestnancom uvedeným v $
21 ods. 1 písm. €) a $ 26 ods, 1 |
vl. nar. č. 136/1943 S]. z.. 73%) a
zamestnancom uvedeným v 8$

21 ods, 1 písm. h) a v 8 26ods. 1 vl, nar. č. 136/1943 SI. z. 76%
celých diét a celého nocľažného podľa
vládneho nariadenia č. 136/1943 SI, z,

() Osobitný evakuačný príspevok vy
počítaný na deň podľa ods. 1 písm. d) sa
zaokrúhľuje na celú korunu nahor.

() Evakuačný príspevok podľa ods. 1
písm. d) sa snižuje:

a) o polovicu, ak je odsunutý (evaku
ovaný) len jeden rodinný príslušník zamest
nanca,

b) o štvrtinu, ak sú odsunutí (evakuo
vamí) len dvaja rodinní príslušníci zamest
nanca.

S 13.

() Zamestnancom, ktorých rodinní prí
slušníci v dôsledku mimoriadnych okolno
stí za brannej pohotovosti štátu na úradnú
výzvu dobrovoľne sa odsunuli (evakuova
1) z miesta odsunu do miesta príkázané
ho, poťažne zvoleného na ubytovanie, pa
trí:

a) náhrada cestovného z miesta odsunu
do miesta prikázaného, poťažne zvoleného
na ubytovanie, obdobne podľa ustanovení
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8 35 ods. 1 až 3 vládneho nariadenia č.
136/1943 SI. z., ak sa skutočne odsunú
(evakuujú) a ak neboli prepravení zadar

b) náhrada za prepravu batožiny do
miest uvedených poď písm. a) obdobne po
dľa ustanovení S 36 ods. 1 vládneho naria
denia č. 136/1943 SI, z. ak im nebola ba
tožina prepravená zadarmo,

c) náhrada výdavkov za presťahovanie
bytového zariadenia najviac ďo váhy 2.000
kg, náhrada vyšších výdavkov spojených s
presťahovaním, náhrada poistného pri sťa
hovaní a náhrada obslužného obdobne po
dľa ustanovení $8 37 až 39 a S 41 vláďneho
nariadenia č. 136/1943 SI. z. a

d) osobitný evakuačný príspevok vo
výške uvedenej v $ 12 ods. 1 písm. d), pri
čom ustanovenie $ 12 ods. 2 treba použiť
obdobne.

() Ohľaďom sníženia osobitného eva
kuačného príspevku [ods. 1 písm. d)] pla
tia ustanovenia $ 12 ods. 3 obdobne s tým,
že evakuačný príspevok nepatrí, ak bola
odsunutá len manželka zamestnanca, vy
jmúc prípadov, že odsunutie bolo nevy
hnutné z dôvodu tehotenstva alebo vážne
ho zdravotného dôvodu osvedčeného sve
dectvom úradného lekára.

() Evakuačný príspevok podľa ods. 1
písm, d) nepatrí zamestnancovi, ktorý pra
videlne viac než ďva všedné dni v týždni
býva spolu s odsunutými rodinnými prí
slušníkmi,

s 18.

() Rodinnými príslušníkmi ženatého za
mestnanca sú manžeľka a nezaopairené
deti (8 144 ods. 1 zák. č. 103/1926 Sh. z. a
n. a Obdobné ustanovenia), ako aj iné 0s0
by, s ktorými viedol spoločnú domácnosť
a o ktoré je povinný podľa občianskeho
práva sa starať, Za rodinných príslušníkov
pokladajú sa aj osoby, s ktorými ovdovelí,
rozlúčení alebo slobodní zamestnanci vied
li spoločnú domácnosť a o ktoré sú povinní
podľa občianskeho práva sa starať.

S23.

() Náhrady poskytované podľa tohto
nariadenia sa pokladajú za náhrady služob
ných výdavkov a ako také nepodliehajú
dani dôchoďkovej a jej srážke.

(7) Podania, zápisnice, rozhodnutia, vy
svedčenia a potvrdenky, ktoré slúžia vý
lučne na uplatnenie nárokov podľa tohto
nariadenia, sú oslobodené od poplatkov
(koľkov) a dávok.

82.
() Zamestnanec je povinný ohlásiť od

sunutie rodinných príslušníkov úradu uve
denému v 8 15 aj v tom prípade, ak ich
odsunul pred 4. marcom 1944, v takomto
prípade patrí miť len Osobitný evakuačný
príspevok podľa $ 13 ods. 1 písm. d), a to
od 4, marca 1944,“

ČI. II.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.

Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružínský v. r. aj za ministra Siváka.
Dr, Medrícký v. r. Stano v. r.

Dr. Karvaš v. r.

Čatleš v. r.

42.
Zákon

zo dňa 27, apríla 1944
o splnomocnení. ministra národnej obrany
k prekladaníu dôstojníkov a rotmajstrov z
povolania do výslužby (zálohy s odbytným)

za brannej pohotovosti štátu,

Snem Slovenskej republiky sa usaiesol
na tomto zákone:

81.
U) Za brannej pohotovosti štátu (8 57

zák. č. 131/1936 Sb, z. a n.) ďôstojníkov a
rotmajstrov z povolania možno z úradaej
moci preložiť do výslužby (do zálohy s od
bytným) — okrem prípadov určených v
iných predpisoch — aj vtedy, ak by ích
ďalšie ponechanie v činnej službe bolo na
ujmu dôležitým vojenským alebo iným
štátnym záujmom.

U) Pre nárok a výmeru odpočivných
(zaopatrovacích) platov dôstojníkov a rot
majstrov, preložených do výslužby (do:zá
lohy s odbytným) podľa ods. 1, platia do
terajšie predpisy,

Č) O preložení do. výslužby (do záľohy
s odbytným) podľa ods. 1 rozhoduje míni
ster národnej obrany, pričom nemusí uviesť
dôvody svojho rozhodnutia. |

() Proti rozhodnutiu ministra národnej
obrany podľa ods. 1 a 3 sťažnosť na Naj
vyšší správny súd sa nepripúšťa,
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S 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia, vykoná ho miaister národnej
obrany s ministrom financií.

Dr. Tíso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.
za predsedu vlády

Čatloš v. r. Dr. Pružinský v. r.

43.
Vládne nariadenie

zo dňa 3. mája 1944,
ktorým sa určujú dočasné sídla súdov a

úradov verejnej obžaloby.

Vláda Slovenskej republiky podľa 4 1
zákona č. 142/1943 SI. z. nariaďuje:

51.
Za dočasné sídlo Najvyššieho súdu, Ge

nerálneho štátneho zastupiteľstva, Hlav
ného súdu v Bratislave a Hlavného štát
neho zastupiteľstva v Bratislave sa určuje
Nové Mesto m/Váh.Začiatok činnosti tých
to súdov a úradov verejnej obžaloby, ako
aj skončenie tejto činnosti v dočasnom síd
le určí minister pravosúdia vyhláškou v
Slovenskom zákonníku.

82.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia, vykoná ho minister pra
vosúdia.

Mach v. r.
za predsedu vlády.

Sívák v, r.,
za min. Dr. Fritza.

44.
Vládne nariadenie

zo dňa 3. mája 1944,
o prenesení pozemnoknižnej agendy Okres
ného súdu v Bratislave na Okresný súd

v Pezinku.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 1
písm. c) zákona č. 35/1944 SI. z. naria
ďuje:

S 1.

() Dňom 1. júna 1944 ceľú pozemno
knižnú agendu Okresného súdu v Bratisla

ve (8 81 vl. nar. č. 99/1924 Sb. z. a n.) vy
konáva Okresný súd v Pezinku.

(7) Podania, týkajúce sa tejto agendy,
treba dňom uvedeným v ods. 1 podávať na
Okresnom súde v Pezinku.

S2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom 1, júna 1944: vykoná ho minister pra
vosúdia. :

Dr. Tíso v. r.
Mach v. r,

aj za predsedu vlády.
Čatloš v. r. Sivák v, r.
Dr. Medrícký v. r. aj za min. Fritza.

Stano v. r.

45.
Vládne nariadenie

Zo dňa 26. apríla 1944,
ktorým sa mení a doplňuje vládne naria
denie o určení osôb, ktorým možno prideliť
poľnohospodárske nehnuteľností do rento

vej árendy. .

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 35
ods, 2 zákona č. 46/1940 SI. z. nariaďuje:

Článok I
Ustanovenia 8 1 vládneho nariadenia č.

193/1941 SI, z. sa menia a znejú takto:
„Štátny pozemkový úrad môže prideliť

poľnohospodárske nehnuteľnosti do renťo
vej árendy za podmienok,určených v 8 3
ods. 1 zákona č. 46/1940 SI. z., aj vojnovým
poškodencom (5 2), vojenským poddôstoj
níkom z povolania, ktorí absolvovat roľ
nícky kurz, absolventom hospodárskych
škôl, osobám, ktoré majú zásluhy získané
v národnom boji a sú kvalifikované pre
vedenie poľnohospodárstva a takým aktív
nym roľníkom, ktorí majú najmenej štvri
nezaopatrené deti."

Článok II.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia: vykonajú ho všetci čle
novia vlády,

Machv.r.,
aj za predsedu vlády.

Čatloš v. r. Sivák v. r.

Dr, Pružinský v. r. za ministra Dr. Fritza.Stano v. r.
aj za min. Dr. Medrického.

Dr. Karvaš v. r.
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Čiastka 13. Ročník 1944.

hlásení.

46.

Vládne nariadenie
zo dňa 10. mája 1944,

ktorým sa určuje deň nadobudnutia účin
ností zákona o policajnom hlásení,

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 14
zákona č. 40/1944 Sl, z, nariaďuje:

S 1.

Zákon. č. 40/1944 SI, z. nadobúda účin
nosť na územíŠarišsko- Zemplínskej župy

dňom 15. mája 1944: na ostatnom území
Slovenskej republiky — dňom 1. júna 1944,

82,
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom 15. mája 1944: vykoná ho minister
vnútra so zúčastnenými ministrami.

Mach v. r.,
aj za predsedu vlády

Čatloš v. r. Sívák v. r.
Dr. Pružínský v. r. za min. Dr. Fritza

Dr, Medrický v. r.

Cena Ks 1.—,
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Čiastka 14. Ročník 1944.

smlúv za brannej pohotovosti štátu.

niektoré ustanovenia
uzavieraní niektorých medzinárodných

ako aj o obmedzení iných práv

47.
Ústavný zákon

zo dňa 11. mája 1944
o splnomocnení zmeniť sídlo Najvyššieho

správneho súdu za brannej pohotovosti
štátu.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto ústavnom zákone.

S1.
) Za brannej pohotovosti štátu (5 57

zák. č. 131/1936 Sb. z. a n.) môže vláda
nariadením určiť za dočasné sídlo Najvyš
šieho správneho súdu namiesto doteraj
šieho zákonného sídla iné miesto,

() Rozhodnutia a iné vybavenia Naj
vyššieho správneho súdu vydávajú sa
s označením doterajšieho sídla s doda
tkom označujúcim dočasné sídlo.

() Začiatok činnosti Najvyššieho
správneho súdu ako aj skončenie tejto
činnosti v dočasnom sídle určí predseda
Najvyššieho správneho súdu vyhláškou
uverejnenou v Slovenskom zákonníku.

S 2.

Tento ústavný zákon nadobúda účin
nosť dňom vyhlásenia: vykoná ho vláda.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v.r.,
aj za predsedu vlády.

Čatloš v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr, Pružinský v. r. Stano v, r.
Sívák v, r. Dr, Fritz v, r.

Dr, Karvaš v. r.

Cena Ks 1.60,

48.
Zákon

zo dňa 11. mája 1944,
ktorým sa menia niektoré ustanovenia

zákona o žandárstve,

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

ČI. 1.

Ustanovenia 58 2, 13 a 18 zákona č.
299/1920 Sb. z. a n. v znení zákona č. 28/
1928 Sb. z. a n. sa menia a znejú takto:

8 2,

Žandárstvo je orgánom štátnej verej
nej správy vnútornej a preto, nakoľko ide
o výkon bezpečnostnej služby, je: podria
dené štátnym úradom verejnej správy
vnútornej. Vo veciach výcviku, vyučova
nia, disciplíny a kontroly služby, ako aj
vo veciach správnycha hospodárskychje
žandárstvo podriadené svojim žandárskym
dôstojníkom, avšak v poslednej inštancii
Ministerstvu vnútra. Na udržanie vojen
ského poriadku a disciplíny v žandárstve
je určený hlavný veliteľ žandárstva.

S 13.

Použitie zbrane,
() Službu konajúci žandár, majúc na

zreteli opatrnosť potrebnú podľa okolno
stí prípadu, môže použiť zbraň:

a) aby odvrátil bezprávny násilný
útok, ktorý bol na neho podniknutý, ale
bo ktorý mu bezprostredne hrozí,prípad
ne ktorým sa ohrožuje život inej osoby:

b) ak nebezpečný zločinec, proti kto
rému oprávnene zakročuje, na jeho vy
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zvanie sa nevzdá alebo zdráha sa opustiť
svoj úkryt:

c) ak nemôže inak prekonať odpor
smerujúci na zmarenie jeho služobného
výkonu:

d) aby zamedzil útek nebezpečného
zločinca, ak ho nemôže zadržať iným spô
sobom:

e) aby odvrátil nebezpečný útok, kto
rý ohrožuje strážený objekt, po bezvý
slednej výzve, aby bolo upustené od
útoku.

() Somknutá žandárska jednotka za
kročujúca pod jednotným vedením a vele
ním proti davu, pri shluknutiach ľudu po
užije zbraň:

a) na rozkaz svojho veliteľa, vydaný
len na výslovnú žiadosť zástupcu úradu
štátnej verejnej správy vnútornej, keď:

1. shluknutý dav podnikne bezprávny
a priamy útok na život, telo, slobodu ale
bo majetok hocikoho a ak je zakročenie
so zbraňou nevyhnutné na odvrátenie
útoku,

2. shluknutý dav síce nepodniká bez
právny útok (bod 1), ale, hoci bol vyzva
ný, aby sa rozišiel, výzvu neposlúchne a
prekáža tým obnoviť verejný poriadok a
bezpečnosť,

b) na samostatný rozkaz svojho velite
ľa bez viazania sa na výslovnú žiadosť
zástupcu úradu verejnej správy vnútor
nej, ak:

1. sa na ňu strieľa,
2, je napadnutá skutočným vztiahnu

tím ruky jednej alebo viac osôb,
3. shluknutý dav na ňu doráža v ne

priateľskom. úmysle so zbraňami v rukách
alebo vôbec ozbrojený predmetmi spôsobi
lými zosilniť napadnutie,

4, shluknutý dav na ňu doráža, hoci aj
bez viditeľného ozbrojenia, ale tak, že
priblížením sa k nej hrozí ju pozbaviť
voľnosti konania, prípadne obmedziť hoc
akým spôsobom alebo v hocakej miere
osobnú slobodu jej členov,

5. v prípadoch uvedených pod písm. a)
zástupca úradu verejnej správy vnútornej
nie je prítomný, alebo je síce prítomný,
ale úradná činnosť bola mu znemožnená.

(7) Počas brannej pohotovosti štátu
($ 57 zák. č. 131/1936 Sb. z a n.), ako aj
(počas mimoriadnych udalostí ohrožujú
cich zvýšenou mierou celistvosť štátu, je
ho Ústavu, obranu, verejnú bezpečnosť,
verejný pokoj alebo verejný poriadok
(8 10 zákona o ochrane osobnej slobody,
domového pokoja, ích dočasnom obme
dzení, ako aj o obmedzení iných práv a

slobôd) môže službu konajúci žandár
okrem prípadov uvedených v ods. 1 použiť
zbraň:

a) ak osoba ozbrojená strelnou zbra
ňou bola pristihnutá pri zločine a na jeho
vyzvanie sa nevzdá alebo sa zdráha opu
stiť svoj úkryt alebo snaží sa ujsť,

b) aby zamedzil útek eskortovanej
osoby, ktorá spáchala zločin, ak ju inak
nemôže zadržať,

c) proti tomu, kto na miestach urče
ných Ministerstvom vnútra podozrivo sa
správa a na výzvu žandára nedá uspoko
jivú odpoveď a nevzdá sa alebo snaží sa
ujsť,

S 18.

() Dôstojníctvo žandárske sa dopl
ňuje:

a) postupným povyšovaním v žandár
stve,

b) prestupom aktívnych alebo prevza
tím neaktívnych dôstojníkov vojska, ktorí
majú najvyššie hodnosť stotníka.

(7) Dôstojníkov do sboru žandárstva
prijíma a až do 6. platovej stupnice menu
je minister vnútra: dôstojníkov až do 4.
platovej stupnice menuje vláda.

() Hlavného veliteľa žandárstva a dô
stojníkov 1. až 3. platovej stupnice menu
je prezidení republiky zo sboru žandár
skych dôstojníkov.

ČI, II.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia, vykoná ho minister vnútra,

Dr. Tíso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.

49.
Ústavný zákon

zo dňa 11. mája 1944
o uzavieraní niektorých medzínár“dných

smlúv za brannej pohotovosti štátu.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto ústavnom zákone,

$1
Za brannej pohotovosti štátu možno so

spriatelenými štátmi uzavierať medzinárod
né smluvy [$ 38 ods. 1 písm. a) Ústavy].
ktoré by obsahovaly ohľadom brannej po
vinnosti príslušníkov niektorej národnej
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skupiny odchýľky od pľatných právnych
predpisov. 

82.
Smluvy uvedené v 8 1 nevyžadujú sú

hlas Snemu podľa $ 24 písm. h) Ústavy a
nadobúdajú vnútroštátnu účinnosť vyhlá
sením v Slovenskom zákonníku. Podrob
nejšie predpisy na ich vykonanie môže vy
dať vláda nariadením, a to i v tých prípa
doch, kde podľa Ústavy sa vyžaduje úpra
va zákonom.

8 3.

Tento ústavný zákon naďobúda účin
nosť dňom vyhlásenia, vykonajú ho všetci
členovia vlády,

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády

Čatloš v. r. Dr. Medrícký v. r.
Dr. Pružínský v. r. Stano v. r.
Sivák v. r. Dr, Fritz v. r.

Dr. Karvaš v. r.

950.

„. Zákonzo dňa 11. mája 1944
o ochrane osobnej slobody, domového po
koja, ích dočasnom obmedzení, ako aj 0

obmedzení iných práv a slobôd,

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto: zákone:

HLAVA 1.

Ochrana osobnej slobody
a domového pokoja.

Diel prvý.
Ochrana osobnej slobody,

581.

() Okrem prípadov určených v zákon
ných predpisoch neslobodno nikoho trest
ne (súdne ani administratívne) stíhať.

č) V prípadoch podľa ods. 1 prípust
ných vykonáva trestné stíhanie len súd
alebo úrad príslušný podľa zákonných
predpisov, a to pokračovaním upraveným
v týchto predpisoch.

8 2.

Nikoho neslobodno zatknúť — okrem
prípadu pristihnutia pri čine samom — b2z
písomného odôvodneného príkazu súdu

alebo úradu. Tento príkaz treba ďoručiť
pri zaťknutí a ak to nie je možné, — naj
neskôr do 24 hodín po zatknutí.

s 3.
() Úradný orgán nesmie nikoho vziať

do väzby okrem prípadov určených záko
nom.

() Ak bol niekto vzatý do väzby, tre
ba ho najneskôr ďo 48 hodín -prepustiť
alebo odovzdať súdu alebo úradu, prísluš
nému na ďalšie pokračovanie.

)

84,
Okrem prípadov určených v zákonných

predpisoch nikoho neslobodno z určitého
miesta alebo územia vypovedať alebo pri
kázať mu, aby sa z určitého miesta alebo
územia nevzďaľoval,

PA 8 5.

Podmienky, pri ktorých možno zatknu
tú alebo uváznenú osobu prepustiť na slo
bodu, ak složí istotu, prípadne znovu
uväzniť hoci istotu složila, určujú zákon
né predpisy.

Diel druhý.
Ochrana domového pokoja.

8 6.

Prehliadka bytu alebo iných miestností
patriacich k domácnosti alebo určených
na prevádzku živnosti alebo inej zárobko
vej činnosti (domová prehliadka) sa pri-
púšťa len v prípaďoch, zákonnými predpís
mi dovolených, a to len súdom alebo
úradom príslušným podľa zákonných pred
pisov a pokračovaním upraveným zákon
nými predpismi.

S7.

Domová prehliadka je prípustná zpra
vidla (5 8) len na základe písomného odô
vodneného príkazu súdu alebo úradu. Ten
to príkaz musí byť doručený pri prehliad
ke a ak to nie je možné, — najneskôr do
24 hodín po nej,

88.
Prípady, v ktorých je prípustná domo

vá prehliadka k účelom trestného súdne
ho alebo trestného administratívneho po
kračovania bez písomného príkazu súdu
alebo úradu, ako aj orgány na to opráv
nené, určujú zákonné predpisy. V takýchto
prípadoch orgán vykonávajúci prehliadku
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má preukázať svoje oprávnenie na to a
vydať osobe, u ktorej prehliadku vykoná
va, na jej žiadosť hneď, najneskôr však do
24 hodín, písomné potvrdenie o vykonaní
prehliadky, o jej dôvodoch a o veciach
pri nej zabavených,

s9.
O každej domovej prehliadke treba

ihneď spísať zápisnicu, v ktorej sa má
uviesť právny dôvod a dôvod podozrenia,
pre ktorý bola prehliadka vykonaná, a
aký bol jej výsledok. Ak nebolo nič závad
ného zistené, má sa strane o tom ihneď
vydať písomné potvrdenie,

HLAVA II.

Dočasné obmedzenia osobnej
slobody a domového pokoja,
ako aj iných práv a slobôd a
iné opatrenia na ochranu ve

rejných záujmov.
5 10.

() Za brannej pohotovosti štátu (5 57
zák, č. 131/1936 Sb. z. a n.), ako aj v čase,
keď nastanú mimoriadne udalosti ohro
žujúce zvýšenou mierou celistvosť štátu,
jeho Ústavu, obranu, verejnú bezpeč
nosť, verejný pokoj alebo: verejný poria
dok, sú prípustné výnimky z ustanovení
88 2 až 9 uvedené v $8 11 až 20, ako aj mi
moriadne opatrenia podľa $8 21 až 28.

() Vláda nariadením vydaným so sú
hlasom prezidenta republiky určí, či sú tu
mimoriadne udalosti, ohrožujúce zvýšenou
iierou celistvosť štátu, jeho Ústavu,
obranu, verejnú bezpečnosť, verejný po
koj alebo verejný poriadok (ods. 1), ako
aj rozsah možnosti použitia výnimiek, uve
dených v ods. 1. Za bramnej pohotovosti
štátu takýmto nariadením určuje vláďa iba
rozsah možnosti použitia takýchto výni

miék.
8 11.

V čase uvedenom v $ 10 možno naria
dením (8 10 ods. 2):

osem dní:
b) vylúčiť prepustenie na slobodu po

složení istoty podľa S 5, ak ide 0 zločiny.

8 12.

V čase uvedenom v 8 10 môžu štátne
bezpečnostné úrady v záujme trestné
ho pokračovania pre zločiny +bez rozkazu

(S 7) vykonať osobné alebo domové pre
hliadky.

| 8 13.

V čase uvedenom v $ 10 môže minister
vnútra alebo z jeho príkazu jemu podria
dené úrady nariadiť buď pre celé územie
štátu, buď pre jeho určitú časť, aby osoby
vyše 16 ročné opatrily si a stále so se
bou nosily občiansku legitimáciu (vl. nar. č.
481/1919 Sb. z. a n.). Povinnosť opatriť si
občianisku legitimáciu nevzťahuje sa na
osoby, ktoré už majú fotografiou opatrený
osobný preukaz vystavený štátnym —úra
dom, ústavom, podnikom alebo riaditeľ
stvom (správou) školy s právom verejnosti,

S 14.

V čase uvedenom v $ 10 môže minister
vnútra vyhláškou v Úradných novinách
obmedziť cestovanie — príchod a odchod
— do určitých alebo z určitých oblastí
štátu,

8 15.

Štátny bezpečnostný úrad môže v
čase uvedenom v S 10 osoby, ktoré dote
rajšou svojou činnosťou vzbudzujú vážnu
obavu, že ohrozia celistvosť štátu, jeho
Ústavu, obranu, verejnú bezpečnosť, verej
ný pokoj alebo verejný poriadok,

a) dať pod policajný ďozor,
b) podrobiť povinnosti, aby sa zdržovaly

na určitom mieste, prípadne v určitej budo
ve (miestnosti) a aby bez osobitného po
volenia dozorom povereného orgánu toťo
miesto neopustily, ako. aj aby v čase medzi
20. hodinou večernou a 6. hodinou rannou
zo svojho bytu, prípadne z prikázanej bu
dovy (miestnosti) sa nevzdaľovaly a aby
denne sa hlásily na najbližšom štátnom
bezpečnostnom úrade, prípadne na žan
dárskej stanici,

c) vykázať z určitého miestneho obvo
du, prípadne ím nariadiť, aby sa zdržovaly
v určitom miestnom obvode.

5 16.

V čase uvedenom v 8 10 možno za
istiť osoby, ktoré svojou činnosťou vzbu
dzujú vážnu Obavu, že by mohly ohro
žovať celistvosť štátu, jeho Ústavu, obra
nu, verejnú bezpečnosť, verejný pokoj
alebo verejný poriadok, ako aj osoby,
ktoré svoje nepriateľské smýšľanie voči
štátu prejavujú, alebo na takéto smýšľa
nie iné osoby povzbudzujú.
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8 17,

„Osoby uvedené v $ 16 sa zaisťujú v
osobitných táboroch alebo ústavoch, zria
dených a spravovaných Ministerstvom
vnútra,

8 18.

() Osoby uvedené v $ 16 možno zaistiť
len na písomný príkaz ministra vnútra, vy
daný na návrh trojčlennej komisie. Členov
tejto komisie menuje a Odvoláva a jej ro
kovací poriadok schvaľuje vláda, Z čienov
tejto komisie aspoň dvaja musia mať práv
nické vzdelanie.

() Komisia uvedená v ods. 1 môže na
vrhnúť ministrovi vnútra, aby osoby, za
istené podľa ods. 1, boly prepustené,

s 19,

() Osobe, zaistenej podľa $ 16, môže
minister vnútra na návrh komisie, uvede
nej v 8 18, uložiť povinnosť Znášať náhradu
zaistenia podľa jej majetkových a zárob
kových pomerov. VymoOženénáhrady piy
nú do fondu, ktorý spravuje minister vnú
tra. Minister vnútra môže poskytovať
z tohto. fondupodpory nevinným príslušní
kom rodín zaistených osôb, ak títo zaiste
ním stratili zdroj výživy. Výmer ministra
vnútra o uložení náhrady zaistenia je exe
kučným titulom podľa 8 © vl. nar. č.
8/1928 Sb. z. a n. Podrobnosti určí vláda
nariadením.

() Ak minister vnútra nariadi podľa
$ 16 zaistiť osobu, ktorá je vo verejnopráv
mom:sľužobnom pomere, je príslušná nad
riadená vrchnosť povinná zaviesť proti za
istenému zamestnancovi disciplinárne. po
kračovanie do osem dní od úradného upo
vedomenia 0 zaistení a o dôvodoch zaiste
nia, O výsledku disciplinárneh pokračova
nia má príslušnú vrchnosť upovedomiť mi
nistra vnútra,

) V služobnom pomere súkromno
právnom pokladá sa zaistenie podľa $ 16
za dôvod, ktorý zaistenému zamestnanco
vi z jeho vlastnej viny prekáža vykonávať
službu.

8 20.

Zaisteniu osôb uvedených v $ 16 ne
prekáža okolnosť, že sa vedie proti nim
trestné (súďne, administratívne) pokračo
vanie, prípadne že boly v tomto pokračo
vaní zpod obžaloby oslobodené, alebo že
si už uložený trest odpykaly, Pred zaiste
ním týchto osôb podľa S 16 má prednosť
súdna väzba. Ak je takáto osoba prepuste

ná zo súdnej väzby, má to súd zároveň
s prepustením oznámiť Ústredni štátnej
bezpečnosti.

S 21.

V čase uvedenom v $810 môžu štátne
bezpečnostné úrady nariadiť otvárať a
zhabať listy bez súdneho rozkazu,

8 22.

() V čase uvedenom v 8 10 môžu štát
ne bezpečnostné úrady podrobiť spolky —
okrem zárobkových sdružení (ods. 2) —
osobitnému ďozoru alebo osobitným pod
mienkam, najmä vnútenej správe, poprípa
de ich činnosť vôbec zastaviť. Nové zakla
danie spoľkov tohto druhu alebo ich od
bočiek možno urobiť závislým od povo
lenia alebo súhlasu Ministerstva vnú
tra alebo úradu ním na to zmocneného,
tým sa neruší pôsobnosť iných úradov pri
zriaďovaní takýchto spoľkov. Výkon vnú
tenej správy sadeje podľa ustanovení 0s0
bitných právnych predpisov: kde takýchto
predpisov niet, má vnútený správca pôsob
nosť (práva a povinností) všetkých štatu
tárnych orgánov spolku.

() Podľa ustanovenia prvej vety ods. 1
možno zakročiť aj proti sdruženiam zá
robkovým (spoločnostiam podľa obchodné
ho práva) a iným podobným útvarom, ak
sledujú popri hospodánskych cieľoch aj
ciele politické, ktorými by mohla byť

verejná bezpečnosť, verejný pokoj a verej
ný poriadok, alebo ak je forma týchto
útvarov zámienkou na skryté sledovanie
politických cieľov,

(")Ak sú vážne ohrozené verejné zá
ujmy uvedené v ods. 2 a ak nestačia opa
trenia podľa ods. 1 alebo 2, meožno
útvary tam uveďené rozpustiť (zrušiť).
Likvidácia rozpustených (zrušených) útva
rov sa vykoná podľa platných predpisov.
Ustanovenie likvidátorov musí úrad
schváliť, Ak ich ustanovenie odoprie úrad
schváliť, môže ich sám menovať a učiniť
všetko, čo treba, aby boli uvedení do svo
jej funkcie, Cudzozemským útvarom druhu
uvedeného v Ods, 2 možno činnosť v Slo-"
venskej republike zakázať.

(“)Na opatrenia podľa ods. 1 je prísluš
né Ministerstvo vnútra, na opatrenia po
dľa ods. 2 a 3 — rezortne príslušné mini
sterstvo po dohode s Ministerstvom vnú
tra,
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S 23.

() Konať shromaždenia v čase uvede
nom v $810 možno len s povolením štát
nych bezpečnostných (okresných) úradov.

(7) Ministerstvo vnútra určí vyhláškou
v Úradných novinách, aa ktoré shromažde
nia sa nevzťahuje ustanovenie Ods. 1.

() Na shrľomaždenie povolené podľa
ods. 1 môže vyslať štátny bezpečnostný
úrad svojho zástupcu,.ktorý je oprávnený
shromaždenie rozpustiť, ak to vyžaduje
verejný záujem.

S 24.

() Štátne bezpečnostné úrady môžu v
čase uvedenom v $810"obmedziť alebo pod
robiť osobitným podmienkam vydávanie a
rozširovanie tlačív a v prípade zvlášť odô
vodnenom môžu ich vyďávanie zastaviť,
Môžu uložiť vydávateľom periodických
tlačív, vychádzajúcich majmenej päťkrát
za týždeň, aj povinnosť predkladať vý
tlačky v lehote až jednej hodiny pred vy
daním, vydávateľom tlačív, vychádzajúcich
najmenej trikrát za týždeň, — v lehote až
troch hodín, vydávateľom iných periodic
kých tlačív — v lehote až 24 hodín pred
vydaním. Pre vydávateľov ostatných tlačív
do šesť tlačených hárkov možno túto leho
tu určíť na tri dni, pre tlačivá obsiah
lejšie — až na osem dní.

() Ak uloží štátny úraď povinnosť
predkladať výtlačky pred ich vydaním
(predbežná cenzúra), platí táto povinnosť
pre všetky tlačivá, vynímajúc tie, ktoré
podľa tlačových zákonov nemusia byť o
patrené povinnými údajmi.

() Štátny úraď bezpečnostný, ktorému
.Sa má predložiť výtlačok, môže:

a) zakázať vydávanie alebo rozširova
nie tlačiva, ktorého obsahom by mohly
byť ohrozené záujmy obrany štátu, iné
verejné záujmy uvedené v S$10 alebo iné
dôležité záujmy Slovenskej republiky
alebo jej spojencov,

b) zakázať rozširovanie tlačiva, pri vy
dávaní ktorého neboly zachované pod
mienky alebo obmedzenia určené štátnym
úradom bezpečnostným, alebo ktorých
vydávanie bolo týmto úradom zastavené
(ods. 1).
Ak je nebezpečie v meškaní, môže z dô
vodu uvedeného pod písm. a) zakázať
predbežné rozširovanie tlačiva hocktorý
štátny úraď bezpečnostný.

(“) Ministenstvo vnútra môže v dohode
So zúčastnenými ministerstvami dovoz, do
pravu a rozširovanie tlačív z cudziny pod

robiť osobitným obmedzeniam alebo pod
mienkam alebo ich zakázať.

() Zákaz rozširovania tlačiva treha vy
hlásiť v Úradných novinách. Takýto zákaz
zahrňuje v sebe i zákaz dovozu a dopravy
a platí, ak nie je v ňom určená odchýlka,
pre celé územie štátu. Tlačivá, ktorých
rozširovanie bolo zakázané, treba zhabať
a vyhlásiť za prepadlé.

() Štátne bezpečnostné úrady môžu v
čase uvedenom v $ 10 podrobiť osobít
nému dozoru a podľa potreby zastaviť
prevádzku živností, ktoré vyhotovujú a
rozširujú tlačivá, ako i zpravodajské kan
celárie, ktoré neslúžia výlučne obchodným
účelom. V tomto čase môžu tiež zakázať
osobám súkromným mať v držbe tlačiaren
ské lisy a iné prístroje slúžiace na rozmno
žovanie spisov, vyobrazení alebo hudob
ných diel,. okrem písacích strojov,

(3 Vláda zriadi za brannej pohotovosti
štátu ústrednú cenzúrnu komisiu a rozhod
ne, ktorému členovi vlády bude táto ko
misia podriadená. Táto komisia je povola
ná, aby podľa rozhodnutí a pokvnov uve
deného člena vlády cenzúru jednotne
viedla, usmerňovala, používala a kontro
lovala. Člen vlády, poverený vgdením
ústrednej cenzúrnej komisie, menuje jej
členov, pričom má dbať na to, aby v nej
boly zastúpené aj jednotlivé minister
stvá, Orgány cenzúru vykonávajúce (do
terajšie i za brannej pohotovosti štátu
zriadené) sú vo vykonávaní tejto svojej
činnosti podriadené priamo uvedenej
ústrednej cenzúrnej komisii.

S 25.

Vláda môže v čase uvedenom v 8 10
podľa potreby nariadením zaviesť 1 cen
zúru a iné mimoriadne opatrenia na ochra
nu verejných záujmov v zariadeniach
pre reprodukciu zvuku (v 6ramofonovýca
doskách, fonografických valcoch, pertforo
vaných papieroch, pľechoch a podobných
potrebách pre zvukové prístroje) a ak tre
ba — iv iných zariadeniach.

8 26.

V čase uvedenom v $810 môže Mini
sterstvo národnej obrany mariadiť cen
zúru telegramov, poštových a iných zá
sielok určených pre príslušníkov brannej
moci v činnej službe alebo ními odosiela
ných a vykonávať ju samo orgánmi vojen
skej správy. Ak sa táto cenzúra vykoná
va Za súčinnosti orgánov Slovenskej pošty,
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podrobné smernice pre jej výkon vydá Mi
nistenstvo národnej obrany po dohode
s Ministenstvom dopravy a verejných prác.

8 21.

V čase uvedenom v $ 10 môže vláda
nariadením vydať výnimočné predpisy o
výrobe, predaji, úschove a nosení zbraní a
streliva, 0 cestovných pasoch, o polícaj
nom hlásení, o povoľovaní pobytu, 0 sprá
vaní sa a shlukovaní sa na verejných mie
stach a o používaní a nosení rovnošiat a
odznakov. Tým istým spôsobom možno
vydať aj výnimočné predpisy o výrobe
a predaji výbušných látok i výbušných
predmetov a 0 zachádzaní s nimi,
| S 28,

() V čase uvedenom v 8 10 môže podľa
potreby minister vnútra, prípadne ním
zmocnený, jemu podriadený orgán poveriť
politicky spoľahlivé a dôveryhodné, ako aj
mravne zachovalé osoby, najmä organizo
vaných príslušníkov Hlinkovej slovenskej
ľudovej strany a registrovaných strán ná
rodných skupín, aby boly nápomocné pri
udržovaní verejnej bezpečnosti, verejného
poriadku alebo verejného pokoja.

() Za výkony osôb uvedených v ods.1
v pôsobnosti im sverenej (prikázanej) ručí
štát ako za výkon úradného orgánu a ta
kýmto. osobám pri výkone ím sverenej
(prikázanej) služby prislúcha: ochrana ako
úraďným orgánom podľa zák. čl, XL/1914.
Pri výkone služby sú tieto osoby oprávne
né nosiť zbraň a ju používať v prípadoch,
v ktorých sú na to oprávnení žandári vy
konávajúci službu. Podrobnosti o zarade
ní osôb uvedených v ods. 1 do bezpečnost

nej a poriadkovej službyajej výkon upra
ví minister vnútra smernicami. ?

Č) Osoby uvedené v ods. 1 pred zapo
čatím služby musia složiť túto prísahu:
„Prisahám Bohu Všemohúcemu a Vševe
dúcemu, že Slovenskej republike budem
verný, že budem svedomite a nestranne
plniť rozkazy mne dané a úlohy mne sve
rené, že úradné tajomstvo neprezradím a
že budem sa starať v každom počínaní o
prospech Slovenskej republiky, Tak mi
Pán Boh pomáhaj!“

HLAVA III.
Ustanovenia trestné

a záverečné,
8 29,

U) Prestúpenie zákazu vydávania, roz
štrovania, dovozu alebo dopravy tlačiva

podľa 8 24, tresce súd ako prečin väzením
do jedného mesiaca a peňažným trestom
od Ks 50 do Ks 5.000. Pri opátnom prestú
pení zákazu možno vysloviť aj stratu živ
nostenského oprávnenia.

() Porušenie ustanovení tohto zákona,
alebo predpisov, prípadne opatrení vyda
ných podľa neho, tresce — ak nejde o
čin prísnejšie trestný — akresný (štátny
policajný) úrad ako priestupok peňažným
trestom do Ks 10,000, alebo zatvorením
do 8 daní,Nevymožiteľný peňažný trest
má sa premeniť na zatvorenie do 30 dní.

S 30.

Dňom nadobudnutia účinnosti ťohto
zákona sa zrušujú všetky právne predpisy
odporujúce ustanoveniam tohto zákona,
najmä dosiaľ platné ustanovenia zákona č.
293/1920, č. 300/1920 Sb. z. a n. v znení
zákona č. 125/1933 Sb. z. a n., ako aj $8
124 a 125 zákona č. 131/1936 Sb. z a n.
vládne nariadenie č. 241/1939 a č. 32/1939
Sl. z.

8 31.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia, vykoná ho minister vnútra so
zúčastnenými ministrami.

Dr. Tíso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.

Čatloš v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr, Pružinský v. r. Stano v. r.
Sívák v. r. Dr. Fritz v. r.

31.

Vládne nariadeniezo dňa 20. mája 1944
© určení rozsahu možnosti použitia výni
miek podľa zákona o ochrane osobitej sl9
body, domevého pokoja, ích dočasnom
obmedzení, ako Aj o Chmedzení iných

práv a slobôd.

Vláda Slovenskej republiky so súhla
som prezidenta republiky podľa $ 10 ods.
2a 8 11 zákona č. 50/1944 SI. z. nariaďuje:

8 1.

() Počas brannej pohotovosti štátu (vy
hláška č. 115/1941 SI. z.) možno použiť v
celom rozsahu výnimky z ustanovení $5 2
až 9 zákona č. 50/1944 SI. z., uvedené v
SS 11 až 20 uvedeného zákona,
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() Lehota uvedená v $ 3 ods. 2 zákona
č. 50/1944 SI, z. sa predlžuje na osem dní
a vylučuje sa prepustenie na slobodu po
složení istoty podľa $ 5 zákona č. 50/1944
SI z., ak ide o zločiny.

8 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister
vnútra so zúčastnenými ministrami,

Machv.r.
aj za predsedu vlády.

Sívák v. r.
aj za min. Dr. Fritza

Čatloš v. r.
Dr. Pružinský v. r.

Stano v. r.
aj za min Dr. Medrického

92.
Zákon

zo dňa 11. mája 1944
o Úrade propagandy.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

81.
() Úrad propagandy je ústredným úra

dom a podlieha vláde.
„PB Na čele Úradu propagandy je šéf

Úradu propagandy, ktorého ustanovuje a
odvoláva prezident republíky. Šéf Úradu
propagandy zúčastňuje sa na zasadnutiach
vlády s hlasom poradným.

82.
Úrad propagandy v súhlase so záujma

mi štátu a v duchu Hlinkovej slovenskej
ľudovej strany, ako aj registrovaných po
litických strán:

a) organizuje a vykonáva propagandu
pre celé územie štátu,

b) informuje cudzinu o vnútornom ži
vote v štáte: 

c) vykonáva štátnu správu vo veciach
Slovenskej tlačovej kancelárie:

d) usmerňuje tlač ako aj film, slovesné,
výtvarné a hudobné umenie a po stránke
obsahove programovej aj rozhlas.

83.
() Na zaistenie súčinnosti Úradu pro

pagandy s jednotlivými ministerstvami a

Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou
určia: jednotlivé ministerstvá a Predsed
níctvo Hlinkovej slovenskej ľudovej stra
ny pri Úrade propagandy svojich zástup
cov ako odborných poradcov. Šéf Úradu
propagandy môže pribrať ako ďalších po
radcov zástupcov registrovaných politic
kých strán.

(“) Podrobnosti o činnosti a právnom
pomere zástupcov uvedených v ods. 1 ur
čí vláda smernicami.

S4.

Pokyny, úpravy a opatrenia Úradu
propagandy vydané v jeho pôsobnosti sú
záväzné, ich nedodržanie trescú ako prie
stupok okresné (štátne policajné) úrady
peňažným trestom do Ks 5.000.—. Nevy
možiteľný peňažný trest treba premeniť
na zatvorenie až do 14 dní.

s5.
Ustanovenie $83 ods. 2 písm. b) zá

kona č. 334/1939 SI. z. sa mení a bude
znieť takto: |

„b) Predsedníctvu vlády, Ministerstvu
vnútra a Úradu propagandy po jednom
výtlačku všetkých tlačív uvedených v $ 1,
z časopisov vychádzajúcich aspoň raz
týždenne po päť výtlačkoch.“ “

86.
S rozpočtovými prostriedkami kapito

ly 3, titul 4 štátneho rozpočtu na rok
1944 (zákon č. 1/1944 SI, z.) hospodári
Úrad propagandy odo dňa nadobudnutia
účinnosti tohto zákona samostatne.

Zákon ič. 175/1941 SI. z. sa zrušuje.

s 8.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia: vykoná ho predseda vlády so
zúčastnenými ministrami.

(

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.,
aj za predsedu vlády.

Čatloš v. r. Dr. Medrícký v. r.
Dr. Pružínský v. r. Stano v. r.
Sivák v, r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Karvaš v. r.

Tlač: Kníhtlačiareň Andreja v Bratislave.
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33. |
Vládne nariadenie

zo dňa22. mája1944
0.obmedzení predaja a. držania zbraní,
streliva a výbušnýchlátok na území župy

Šarišsko-Zemplínskej.

Vláda Slovenskej republiky podľa 3 27
zákona č, 50/1944 SI. z. nariaďuje:

DIEL PRVÝ.

Držanie zbraní a strelíva,

5 1,

() Držitelia zbraní a streliva ma území
ŽUPY. Šarišsko- Zemplínskej s výnimkami
uvedenými v 88 2 a 3sú povinný odovzdať
žandárskej stanici príslušnej podľa svojho
bydliska (pobytu) zbraň .ako aj strelivo,
ktoré majú v držaní, do osem dní vdo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto mariadenia.
„ .£) Zbraňou podľa ods, 1 treba rozumieť

zbraň,strelnú,
8 2. |

| () Povinnosti odovzdať zbrane a stre
live. podľa 8 1 nepodliehajú:

zbraní cenných s pamiatkového hľadiska,
štátnia iní verejní zamestnanci, oprávnení
nosiť zbraň, a to ohľadom zbrane a streli
va, ktoré patrí k ichslužobnej výzbrojí,

b) do prísahy vzatía činnú.službuko
nájúci fesní úradníci, horári, lesní hájnici,
hájniicizveri a rýb, poľní hájsici a iní ve

ohľadom.zbraní a.streliva, ktoré sú Opráv
není:užívať vo svojom: povolaní, 

+o) osôby:—-podňiky: —,ktoré. zbrane
alebo strelivo: vyrábajú: álebo. predávajú, a
to ohľadom druhu a množstva zbrane a
streliva, o ktorých preukážu, že ich majú
dodať na objednávku vojenskej správe ale
bo osobám, ktoré sú podľa tohto maridde
niaoprávnené držať zbrane álebo strelivo.

Cena Ks 1.—.

() Vrodôvodnenom:prípade môže župný
úrad zaviazať odovzdáť zbrane a strelívo í
osoby — podniky — uvedené v ods.1 písm,
b) a, nakoľko nejde o dodávky vojenskej
správe, aj osoby — podniky — uvede
né v ods. 1 písm. c).

() Okolnosť, že osoby uvedené v ods.
nepodliehajú povinnosti odovzdaťbrané aa
strelivo, osvedčuje na osobitnú žiadosť žup
ný úrad.

S 3.

() Župný úrad môže povoliť:
a) osobám starším než 18 rokov, ktoré

sú v každom ohľade bezúhonné a úplne
spoľahlivé, najmä "akým osobám, u kto
rých výkon. živnosti, povolania (zamestna

nia) vyžaduje užívamie zbraní .a streliva,

streliva podržať alebo obstarať,
b) osobám, ktoré sú oprávnené zhoto

vovať, vyrábať alebo opravovať zbrane
(strelivo) alebo obchodovať s. nimí, aby mo
hly držať primerané množstvo zbraní (stre“
liva).v zásobe na odpredaj osobám, ktoré
savykážu povolením podľa písm.a), prí“
padne osvedčením podľa S 2 ods, 3. >

() Župný úrad vyznačí v povolení výš
danom podľa ods, 1,aký druh a počet-zbra
ní a aký druh a množstvo. streliva môže si
oprávnený držať, prípadne obstarať:

Č) Župný úrad môže povolenie podľa
ods. 1 viazať podmienkami a môžeho Hockedy odňať,

DIEL DRUHÝ.

Predaj a držanie výbušných látok, i

.. Osoby — podniky -—, ktoré na územ?
žúpy Šárišsko-Zemplínškej majú v držaní
výbušné látky, sú povinné ich Odovzdaťdo
osem dní odo dňa nadobudnutia účidnňôostť
tohto nariadenia žandárskej stanici, prí
slušnej podľa miesta, kde sa výbušné látky
nachádzajú, a tô fa: mieste“a v časé"Žandár
skoú stanicou úťčeriom.Zásoby V továr:
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ňach namiesto odovzdania treba ohlásiť
miestne príslušnej žandárskej stanici, kto
rá ich vezme pod dozor.

S 5.

() Povinnosti podľa 8 4 nepodliehajú:
. a) asoby — podniky —, ktoré sú opráv

nené vyrábať výbušné látky alebo obcho
dovať s ními, a to ohľadom druhu a množ
stva, o ktorých preukážu, že ich majú do
dať na Objednávku vojenskej správe alebo
osobám, ktoré sú podľa tohto: nariadenia
oprávnené držať výbušné látky,

b) banské podniky, a to Ohľadomvýbuš
ných látok, slúžiacich k prevádzke ban
ského závodu, tieto podniky sú povinné
do osem dní odo dňa nadobudnutia účin
nosti tohto nariadenia oznámiť župnému
úradu druh a množstvo výbušných látok,
ktoré majú na sklade.

() Župný úrad po dohode s príslušným
vojenským veliteľstvom môže nariadiť, aby
aj osoby — podniky — uvedené v ods. 1
odovzdaly zásoby výbušných látok, ktoré
majú na sklade.

Č) Okolnosť, že osoby — podniky —
uvedené v ods. 1 nepodliehajú povinaosti
odovzdať výbušnú láťku, osvedčuje na oso
bitnú žiadosť župný úrad.

86.
() Župný úrad môže po dohode s prí

slušným vojenským veliteľstvom povoliť:
a) jednotlivým osobám a podnikom (zá

vodom), u ktorých výkon povolania (za
mestnania), živnosti vyžaduje užívanie vý
bušných látok, aby mohly ich primerané
množstvo držať na skľade,

b) osobám a podnikom, ktoré sú opráv
nené vyrábať výbušné látky alebo obcho
dovať 6 nimi, aby mohly držať ich prime
rané množstvo v zásobe na odpredaj oso0
bám, ktoré sa vykážu povolením podľa
písm. a) alebo osvedčením podľa 8 5 ods.
3.

() Župný úrad vyznačí v povolení vy
danom podľa ods. 1 druh a množstvo vý
bušných látok, ktoré oprávnený môže
držať.

) Župný úrad môže povolenie podľa
ods. 1 viazať podmienkami a hodkedy ho
odňať.

S 7.

Osoby a podniky, ktoré sú podľa S 5
a $ 6 oprávnené držať výbušné látky, sú

povinné ich tak uschovať a uskladniť, aby
bolo vylúčené každé nebezpečie a aby sa
nemohly dostať do rúk nepovolaných osôb,

DIEL TRETÍ.

Spoločné ustanovenia.

8 8.

U) Na území župy Šarišsko-Zemplín
skej nikto nesmie držať zbrane, strelivo a
výbušné látky, kto nie je na to oprávne
ný podľa tohto nariadenia.

() Kto nadobudne zbrane, strelivo a
výbušné látky po dni nadobudnutia účin
nosti tohto nariadenia na území župy Ša
rišsko-Zemplískej, je povinný ich bezod
kladne odovzdať príslušnej žandárskej sta
nici.

s 9,

() Za účinnosti tohto nariadenia osoby
oprávnené podľa tohto nariaďenia obcho
dovať so zbraňami, strelivom alebo výbuš
nými látkami:

a) môžu vydať zbrane, strelivo a vý
bušné látky len osobám, ktoré hodnoverne

svoju totožnosť a povolenie
(osvedčenie) župného úradu o tom, že sú
podľa tohto mariadenia oprávnené držať
zbrane, strelivo alebo výbušné látky,

b) sú povinné na povolení (Osvedčení)
kupiteľa vyznačiť dátum kúpy, množstvo a
druh predaných zbraní, streliva alebo vý
bušných látok,

c) sú povinné priepisom viesť evidenč
nú knihu, do ktorej zapíšu — okrem údajov
uvedených pod písm. b) — meno kupiteľa,
úrad, ktorý povolenie (osvedčenie) vydal,
číslo a dátum povolenia (Osvedčenia): pri
čom sú povinné správnosť zápisu dať si
potvrdiť kupiteľom, tieto priepisy predložia
každých 14 dní župnému úradu a sú po
vinné dať mu možnosť hockeďy nahliadnuť
do: pôvodiny evidenčnej knihy,

d) sú povinné riadne viesť a župnému
úradu na jeho vyzvanie predložiť záznamy
o zbraniach, strelive a výbušných látkach,
ktoré si zaObstaraly, vyrobily, predaly a
ktoré majú na sklade.

(7) Za účinnosti tohto nariadenia môžu
osoby, ktoré sú podľa tohto nariadenia
oprávnené kupovať zbrane, strelivo alebo
výbušné látky, tak učiniť len osobne.

8 10.

() Zbrane, strelivo a výbušné látky
odovzdané podľa tohto nariadenia prevez
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me od žandárskych staníc do úschovy vo
Jenská správa.

() Pri odovzdávaní výbušných látok
podľa tohto nariadenia spolupôsobia orgá
my vojenskej správy.

8 11,

Ustanovenia tohto nariadenia nevzťa
hujú sa na zbrane, strelivo a výbušné
látky, ktoré patria k služobnej výstroji a
výzbroji príslušníkov brannej moci, žan
dárstva, sborov uniformovanej a neuni
formovanej stráže bezpečnosti, finančnej
stráže a osôb vyzbrojených podľa 8 28 zá
kona č. 50/1944 SI. z., ďalej príslušníkov
stráže obrany štátu, ozbrojeného strážne
ho oddielu železničného a dozorcov väz
ňov,

S 12.

Povolenia vydané na základe všeobec
ných právnych predpisov o držaní zbraní,
streliva a výbušných látok osobám — pod
nikom —, ktoré podľa tohto nariadenia nie
sú oprávnené ich držať, treba do osem
dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia odovzdať úradu, ktorý ich
vydal.

S 13.

Nezachovanie ustanovení tohto naria
denia, ak nejde o čin prísnejšie trestný,

srostá sa podľa $ 29 zákona č. 50/1944I. z.

5 14,

Toto nariadenie nadobúďa účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami.

Mach v. r.,
aj za predsedu vlády

Dr. Medrícký v. r.
Stano v. r.

54.
Vládne nariadenie

zo dňa 22. mája 1944
o dočasnom sídle Najvyššieho správneho

súdu za brannej pohotovosti štátu.
Vláda Slovenskej republiky podľa 5 1

ods. 1 a 2 zákona č. 47/1944 SI. z. naria
ďuje:

S 1.

() Dočasným sídlom Najvyššieho správ
neho súdu. za brannej pohotovosti štátu
(vyhláška č. 115/1941 SI. z.) sú Piešťany.

() Rozhodnutia a iné vybavenia Naj
vyššieho správneho súdu v dočasnom sídle
vydávajú sa týmto označením: „Najvyšší
správny súd v Bratislave — toho času
v Piešťanoch“,

Čatloš v. r.

82.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia, vykoná ho predseda
vlády.

Mach v. r.
za predsedu vlády.
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ňach namiesto odovzdania treba ohlásiť
miestne príslušnej žandárskej stanici, kto
rá ich vezme pod dozor.

8 >.

() Povinnosti podľa 8 4 nepodliehajú:
. a) asoby — podniky —, ktoré sú opráv

nené vyrábať výbušné látky alebo obcho
dovať s ními, a to ohľadom druhu a množ
stva, o ktorých preukážu, že ich majú do
dať na Objednávku vojenskej správe alebo
osobám, ktoré sú podľa tohto nariadenia
oprávnené držať výbušné látky,

b) banské podniky, a to Ohľadomvýbuš
ných látok, sľúžiacich k prevádzke ban
ského závodu, tieto podniky sú povinné
do osem dní odo dňa nadobudnutia účin
nosti tohto nariadenia oznámiť župnému
úradu druh a množstvo výbušných látok,
ktoré majú na sklade,

() Župný úrad po dohode s príslušným
vojenským veliteľstvom môže nariadiť, aby
aj osoby — podniky — uvedené v ods. 1
odovzdaly zásoby výbušných látok, ktoré
majú na sklade.

() Okolnosť, že osoby — podniky —
uvedené v ods. 1 nepodliehajú povinnosti
odovzdať výbušnú láťku, osvedčuje na oso
bitnú žiadosť župný úrad.

$6.
NAU) Župný úrad môže po dohode s prí

slušným vojenským veliteľstvom povoliť:
a) jednotlivým osobám a podnikom (zá

vodom), u ktorých výkon povolania (za
mestnania), živnosti vyžaduje užívanie vý
bušných látok, aby mohly ich primerané
množstvo držať na skľade,

b) osobám a podnikom, ktoré sú opráv
nené vyrábať výbušné látky alebo obcho
lovať s nimi, aby mohly držať ich prime
rané množstvo v zásobe na odpredaj oso
bám, ktoré sa vykážu povolením podľa
písm. a) alebo osvedčením podľa S5 ods.
3.

() Župný úrad vyznačí v povolení vy
lanom podľa ods. 1 druh a množstvo vý
ušných látok, ktoré oprávnený môže
lržať.

() Župný úrad môže povolenie podľa
)ds. 1 viazať podmienkami a hodkedy ho
>dňať,

S 71.

Osoby a podniky, ktoré sú podľa S 5
a $ 6 oprávnené držať výbušné látky, sú

povinné ich tak uschovať a uskladniť, aby
bolo vylúčené každé nebezpečie a aby sa
nemohly dostať do rúk nepovolaných osôb.

DIEL TRETÍ.

Spoločné ustanovenia.

8 8.

() Na území župy Šarišsko-Zemplín
skej nikto nesmie držať zbrane, strelivo a
výbušné látky, kto nie je na to oprávne
ný podľa tohto nariadenia.

() Kto nadobudne zbrane, strelivo a
výbušné látky po dni nadobudnutia účin
nosti tohto nariadenia na území župy Ša
rišsko-Zemplískej, je povinný ich bezod
kladne odovzdať príslušnej žandárskej sta
nici.

s 9.

() Za účinnosti tohto nariadenia osoby
oprávnené podľa tohto nariadenia obcho
dovať so zbraňami, strelivom alebo výbuš
nými látkami:

a) môžu vydať zbrane, strelivo a vý
bušné látky len osobám, ktoré hodnoverne
preukážu svoju totožnosť a povolenie
(osvedčenie) župného úradu o tom, že sú
podľa tohto mariadenia oprávnené držať
zbrane, strelivo. alebo výbušné látky,

b) sú povinné na povolení (Osvedčení)
kupiteľa vyznačiť dátum kúpy, množstvo a
druh predaných zbraní, streliva alebo vý
bušných látok,

c) sú povinné priepisom viesť evidenč
nú knihu, do ktorej zapíšu — okrem údajov
uvedených pod písm. b) — meno kupiteľa,
úrad, ktorý povolenie (osvedčenie) vydal,
číslo a dátum povoľenia (Osvedčenia), pri
čom sú povinné správnosť zápisu dať si
potvrdiť kupiteľom: tieto priepisy predložia
každých 14 dní župnému úradu a sú po
vinné dať mu možnosť hockeďy nahliadnuť
do. pôvodiny evidenčnej knihy,

d) sú povinné riadne viesť a župnému
úradu na jeho vyzvanie predložiť záznamy
o zbraniach, strelive a výbušných látkach,
ktoré si zaObstaraly, vyrobily, preďaly a
ktoré majú na sklade.

(7) Za účinnosti tohto nariadenia môžu
osoby, ktoré sú podľa tohto nariadenia
oprávnené kupovať zbrane, strelivo alebo
výbušné látky, tak učiniť len osobne,

S 10.

() Zbrane, strelivo a výbušné látky
odovzdané podľa tohto nariadenia prevez
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me od žandárskych stamíc do úschovy vo
jenská správa,

() Pri odovzdávaní výbušných látok
podľa itohto nariadenia spolupôsobia orgá
ny vojenskej správy.

s 11.

Ustanovenia tohto nariadenia nevzťa
hujú sa na zbrane, strelivo a výbušné
látky, ktoré patria k služobnej výstroji a
výzbroji príslušníkov brannej moci, žan
dárstva, sborov uniformovanej a neuni
formovanej stráže bezpečnosti, finančnej
stráže a osôb vyzbrojených podľa $ 28 zá
kona č. 50/1944 SI. z. ďalej príslušníkov
stráže obrany štátu, ozbrojeného strážne
ho oddielu železničného a dozorcov väz
ňov,

8 12,

Povolenia vydané na základe všeobec
ných právnych predpisov o držaní zbraní,
streliva a výbušných látok osobám — pod
nikom —, ktoré podľa tohto nariadenia nie
sú oprávnené ich držať, treba do osem
dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia odovzdať úradu, ktorý ích
"vydal,

S 13.

Nezachovamie ustanovení tohto naria
denia, ak nejde o čin prísnejšie trestný,

plá sa podľa 8 29 zákona č. 50/19441, z.

8 14.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami.

Mach v. r.,
aj za predsedu vlády

Dr. Medrícký v. r.
Stano v. r.

54.
Vládne nariadenie

zo dňa 22. mája 1944
o dočasnom sídle Najvyššieho správneho

súdu za brannej pohotovosti štátu.
Vláda Slovenskej republiky podľa S 1

ods. 1 a 2 zákona č. 47/1944 SI. z. naria
ďuje:

8 1,

(")Dočasným sídlom Najvyššieho správ
neho súdu. za brannej pohotovosti štátu
(vyhláška č. 115/1941 Sl, z.) sú Piešťany.

(“) Rozhodnutia a iné vybavenia Naj
vyššieho správneho súdu v dočasnom sídle
vydávajú sa týmto ozňnačením: „Najvyšší
správny súd v Bratislave — toho času
v Piešťanoch“.

Čatloš v. r.

82.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia: vykoná ho predseda
vlády.

Mach v. r.
za predsedu vlády.



Čiastka 16. |
Ročník 1944.

o nástupnom termíne do prezenčnej služby v Pracovnom sbore národnej obrany v roku
1944. — 57, Vyhláška predsedu Najvyššieho správneho súdu o určení začiatku činnosti
Najvyššieho správneho súdu v dočasnom sídle v Piešťanoch. — 58, Vyhláška ministra
zahraničných vecí o konečnej platnosti Dodatkovej Dohody medzi Slovenskou republi
kou a Maďarským kráľovstvom k Obchodnej Smluve, podpísanej dňa 13. marca 1940
v Bratislave. — 59, Vyhláška ministra zahraničných vecí o konečnej platnosti Obchod

nej Smluvy, Dohovoru o vzájomnej podpore pri colnom pokračovaní, pri zamedzení
stíhaní a trestaní colných priestupkov a o úprave vzájomnej právnej pomoci v colných.
trestných prípadoch, Dohody o ochrane živnostenského vlastníctva medzi
republikou a Maďarským kráľovstvom.

Slovenskou .

93.
Zákon

zo dňa 25. mája 1944
o Poštovej sporiteľni,

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto. zákone:

ČASŤ PRVÁ,

Pôsobnosť,

Diel prvý.
Všeobecné ustanovenia,

81

() Poštová sporiteľňa je verejnoprávny
peňažný ústav s pôsobnosťou pre celé úze
mie štátu: jej sídlom je Bratislava.

vinnosti zápisu do. firmového registra,

S 2.

Záklatnú istinu Poštovej sporiteľne
tvorí štátny vklad vo výške 30,000.000
Ks.

8 3.

() Poštová sporiteľňa je právnickou
osobou.

() Za peniaze a iné. hodnoty sverené
Poštovej sporiteľní ručí štát,

S 4

() Poštová sporiteľňa vykonáva podľa
ustanovení tohto zákona:

a) šekovú službu,

Cena Ks 1.80.

b) sporiteľničnú službu,
c) inú bankovú službu,

d) služby fimančnej povahy pre štát, sú-“
dy, štátne a iné verejné úrady, ústavy, fon
dy, podniky a ustanovizne.

Č) Vláda môže s prípadu na prípad po
veriť Poštovú sporiteľňu aj inými úlohami.
finančnej povahy,

8 >.

Poštové úrady Slovenskej republiky sú
sberňami a platobňami Poštovej sporiteľ
ne, Podrobnosti upravia stanovy (S 44
ods, 1).

Diel druhý.
Šeková služba,

8 6.

Poštová sporiteľňa vedie šekové účty a
vykonáva platby v prospech a na ťarchu
majiteľov týchto účtov.

8 7.

() Šekový účet otvorí Poštová spori-:
leľňa na prihlášku každému, kto vyhovie
podmienkam určeným stanovami,

(")Poštová sporiteľňa má právo prihláš
ku (ods. 1) zamietnuť, ako aj otvorený účet
zrušiť bez udania dôvodov. Majiteľ účtu
imôže účet hocikedy vypovedať. Pošto
vá sporiteľňa vyplatí najneskoršie do 15
dní po výpovedi celú pohľadávku na šeko

vom účte po srážke poplatkov a-prípadných výdavkov, 7
8 8..

Vklady na šekové účty prijíma Poštová
sporiteľňa a všetky poštové úrady.
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s 9.

(") Majiteľ šekového účtu môže s pohľa
dávkou na svojom účte nakladať šekom
alebo prevodným príkazom.

() Šek splatný na poštovom úrade mô
že znieť len na meno a nie je indosovateľ
ný, šek splatný v pokladnici Poštovej spo
riteľne môže znieť i na majiteľa.

() Prevodným príkazom môže majiteľ
šekového účtu prevádzať sumy zo svojho
šekového účtu na iný šekový účet v Pošto
vej sporiteľní.

(“)Poštová sporiteľňa je oprávnená vy
stavovať šeky a prevodné príkazy aj Z
vlastných šekových účtov, a to pri pod
mienkach určených stanovami.

5 10.

Vklady na šekových účtoch Poštová
gporiteľňa neúrokuje.

8 11.

() Za úkony šekovej služby môže vy
berať Poštová sporiteľňa popľaťky, urče
né správnou radou.

() Tarifu poplaťkov schvaľuje minister
financií. —

S 12.

() Za oneskorené pripísanie vkladu
na účte, za oneskorené vykonanie še
kového príkazu a za oneskorenú výplatu
šekovej poukážky Poštová sporiteľňa nie
je zodpovedná, ak len oneskorenie nebolo
zapríčinené zavinenou nedbalosťou jej za
mestnanca,

(?) Majiteľ šekového účtu môže nárok
na náhradu škody uplatňovať voči Pošto
vej sporiteľní len do 3 rokov odo dňa, kto
rého dostala Poštová sporiteľňa príkaz
majiteľa účtu, poprípade odo dňa, kedy
škoda vznikla, pri poukazoch do cudziny a
z cudziny platí lehota určená stanovami.

Diel tretí.
Sporiteľničná služba,

S 13.

Poštová sporiteľňa prijíma vklady na
vkladné knižky, úrokuje a vypláca ich po
dľa ustanovení tohto zákona.

S 14.

() Vkladateľom môže byť osoba fyzic
ká alebo právnická, iné sdruženie osôb,

súd, štátny a iný verejný úrad, ústav, fond,
podnik, ako aj ustanOvizeň,

() Poštová sporiteľňa vydá vkladateľo
vi vkladnú knižku znejúcu na jeho meno,

() Osoby maloleté, ako aj osoby čo do
nakladamia s majetkom im na roveň posta
vené, môžu so svojimi vkladmi voľne na
kladať, ak to ich zákonný zástupca alebo
príslušný poručenský súd Poštovej spori
teľni písomne nezakázal.

(“)Vkladateľa môže prihlásiť aj iná 0so
ba — složiteľ, Ustanovenie ods. 1 platí
obdobne i pre složiteľa. Složiteľ má vše
tky práva a povinnosti vkladateľa, kým sa
ich čiastočne alebo úplne nezriekne s ve
domím Poštovej sporiteľne v prospech
vkladateľa. Podrobnosti určujú stanovy,

() Vkladateľ môže s vedomím Pošto
vej sporiteľne postúpiť vkladnú knižku no
vému vkladateľovi a složiteľ novému slo
žiteľovi.

S 15.

() Vkladať na vkladné knižky možno
v pokladniciach Poštovej sporiteľne a na
poštových úradoch.

P) Výplaty z vkladných knižiek konajú
sa v pokladnici Poštovej sporiteľne a na
poštových úradoch, a to na predloženie
vkladnej knižky a preukazného lístku. Ak
na poštových úradoch požadovaná výplata
je vyššia mež suma určená pravidlami,
musí sa písomná výpoveď požadovanej
časti vkladu zaslať Poštovej sporiteľni.

—

5 16.

Úrokovú sadzbu z vkladov na knižky
určuje vláda podľa S 9 zákona č. 135/1941
SI, z.

8 17.

() Pohľadávku na vkladnej knižke mož
no exekvovať tak, že výkonný orgán po
dľa poukazu exekučného súdu (úradu)
vkladnú knižku vezme k sebe, spíše o tom
exekučnú zápisnicu a knižku uloží na exe
kučnom súde (úrade).

() Exekučný súd (úrad) upovedomí ©
zexekvovaní knižky Poštovú sporiteľňú.

C) Exekvovaná pohľadávka sa speňaží
tak, že exekučný súd (úrad) zašle vklad
nú knižku Poštovej sporiteľní s usnesením
(výmerom) určujúcim celkovú sumu, kto
rá má byť vyplatená vymáhajúcemu ve
riteľovi. Poštová sporiteľňa vykoná túto
výplatu a vráti knižku exekučnému súdu
(úradu), ktorý ju odovzdá dlžníkovi.
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S18.

(") Vkladnú knižku možno dať do zálo
hu. Založenie je pre Poštovú sporiteľňu
právne účinné, ak jej bolo vkladateľom
(složiteľom) a záložným veriteľom písomne
oznámené a vo vkladnej knižke Poštovou
sporiteľňou poznačené,

() Právna účinnosť
voči Poštovej sporiteľni
známky © založení.

založenia zaniká
výmazom po

5 19,

Vkladné knižky môžu prijímať ako
istoty, vvádia a kaucie aj súdy, štátne a iné
verejné úrady, ústavy, podniky a ustano
vizne.

S 20.

() Strata (zničenie) vkladnej knižky má
sa oznámiť Poštovej sporiteľní s uvedením
všetkých údajov, potrebných na zistenie
jej totožnosti. Oznámenie môže učiníť
vkladateľ, složiteľ, záložný veriteľ a kaž
dý, kto má na vkladnej knižke právny zá
ujem,

() Poštová sporiteľňa zakáže ihneď po
Oznámení straty tak svojej pokladnici, ako
i poštovým úradom výplatu zo stratenej
knižky a nariadi im, aby ju pri predložení
zadržaly. Stratu vkladnej knižky vyhlási
Poštová sporiteľňa v Úradných novinách,
vyhláškou na poštovom úrade, v obvode
ktorého má vkladateľ (složiteľ) svoje
bydlisko, a na poštovom úrade, v obvode
ktorého sa knižka stratila, Vo vyhláške,
obsahujúcej všetky údaje potrebné na zi
stenie totožnosti knižky, sa uvedie, že -po
uplynutí šestdesiatich dní odo dňa uverej
nenia vyhlášky v Úradných novinách, vy
hlási sa vkladná knižka za umorenú a vy
dá sa miesto nej nová, Posledný deň leho
ty treba vyznačiť údajom kalendárneho
dňa.

() Poštová sporiteľňa upovedomí tak o
započatí umorovacieho pokračovania ako
aj 0. umorení stratenej knižky navrhovate
ľa a všetky jej známe zúčastmené osoby
(ods. 1).

() Ak niekto ohlási Poštovej sporiteľni
v lehote určenej v ods. 2 nárok na strate
nú vkladnú knižku, Poštová sporiteľňa
nevydá novú vkladnú knižku, aľe oďkáže
strany na porad práva.
. () Premlčanie spočíva odo ďňa ozná
menia straty vkladnej knižky až do skon
čenia umorovacieho pokračovania.

() Ak sa oznámi Poštovej sporiteľni
za umorovacieho pokračovania, že sa
vkladná knižka našla, zastaví Poštová
sporiteľňa pokračovanie a oznámi to zú
častneným osobám (ods, 1),

() O umorovaní vkladných knižiek Po
štovej sporiteľne neplatia ustanovenia zá
kona č. 250/1934 Sb. z. a n.

Diel štvrtý.
Iná banková služba.

S 21.

() Poštová sporiteľňa je oprávnená:
a) kupovať a predávať na vlastný účet

štátne cenné papiere a iné verejné dlžné
úpisy, požívajúce v Slovenskej republike
sirotskú istotu:

b) poskytovať pôžičky na cennépapie
re najdlhšie na 3 mesiace, ak tieto papiere
možno lomibardovať u Slovenskej národnej
banky,

c) eskontovať cenné papiere a kupóny,
ak sú splatné do 3 mesiacov a sú lombar
dovateľné u Slovenskej národnej banky:

d) eskontovať zmenky, znejúce na Ks a
splatné do 3 mesiacov a 5 dní na území Slo
venskej republiky, ak sú podpísané troma
úveruschopnými dlžníkmi s podmienkou,
že aspoň jeden Z podpísaných je peňažný
ústav, výnimočne možno jeden z podpisov
nahradiť zárukou v cenných papieroch,
ktoré možno lombardovať u Slovenskej
národnej banky:

e) vkladať u Slovenskej národnej ban
ky na poukážky alebo na iné potvrdenky,
ako aj na žírový účet,

f) vkladať na bežný účet v peňažných

.£) kupovať a predávať na vlastný účet
mince a valuty.

() Okrem činnosti uvedenej v ods. 1

môže Poštová sporiteľňa štátnej finančnejspráve:
a) poskytovať pôžičky na štátne cenné

papiere, ktoré štátna finančná správa v
rozpočtovom roku preukázateľne nado
budla platbami na dane, poplatky a pod.
namiesto hotových peňazí, ako aj darova
ním, odúmrtťou a pod., a to najdlhšie na
3 mesiace:

b) eskontovať colné a daňové zmenky
a zmenky na. úverované tabakové výrob
ky, soľ a banské výrobky,

c) poskytovať prechodné preddavky na
dobu najviac 3 mesiacov, úrokovateľné po
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dľa vzájomnej dohody. Tieto preddavky
môžu sa poskytovať len na úhradu pre
chodných pokladničných schodkov, plynú
cich z dočasnej neshody medzi príjmami a
výdavkami a len ak splatenie poskytnu
tého: preddavku je zaistené štátnymi prí
jmami alebo výťažkom úverových operá
cií, ku ktorým bolo dané zmocnenie fi
nančným alebo iným zákonom. Poskytnu
tie preddavku musí sa ihneď oznámiť Naj
vyššiemu kontrolnému dvoru.

8 22.

Poštová sporiteľňa je oprávnená:
a) kupovať a predávať na cudzí účet

štátne a iné cenné papiere: i
“ b) inkasovať zmenky, šeky, poukážky,
cenné papiere a kupóny, vkladné knižky,
poverovacie listy a účty,

c) prijímať do úschovy a správy cenné
papiere a iné hodnoty:

-d) konať platby do cudziny a tým cie
ľom kupovať a predávať zmenky, šeky a
úhrady na zahraničné miesta.

S 23.

Poštová sporiteľňa môže sa účastniť
pri emisiách štátnych pôžičiek, a to buď
samostatne, buď syndikátne s inými peňaž
nými ústavmi, obstarávať upisovácie akcie
a iné s tým spojené úkony, sverené jej
štátnou finančnou správou.

8 24.
„[) Poštová sporiteľňa môže na poukaz

príslušného súdu a podľa predpisov o tom
platných prijímať do úschovy tuzemské pe
niaze a do úschovy a správy cenné panie
re, vkladné. knižky, listiny, mince, valuty
a skvosty, ktoré majú alebo môžu byť po
dľa všeobecných zákonných predpisov
uložené do úschovy súdov.

Č) Činnosť uvedenú v ods. 1 môže Po
štová sporiteľňa konať aj na poukaz iných
štátnych a verejných úradov, ústavov,
fondov, podnikov a ustanovizní.

(Č).Podmienky ukladania a poplatky za
úschovu a správu určí vláda nariadením.

Diel piaty.
Služby finančnej povahy pre štát, súdy,
štátne a iné verejné úrady, ústavy, fondy,

podniky a ustanovizne,

S 25.

U) Súdy,štátne a iné verejné úrady,
ústavy, fondy, podníky a ustanovízne môžu

si obstarávať Poštovou sporiteľňou úkony
finančnej povahy, ktoré patria do obotu jej
činnosti, ak len osobitné predpisy neurčujú
inak.

() Pri podmienkach uvedených v ods.
1 môže Poštová sporiteľňa prijímať od
štátu, od štátnych a štátom spravovaných
fondov, štátnych podnikov, ústavov a
ustanOvizní, ako aj od iných verejnopráv
nych ustanovizní vklady na bežný účet,
ktoré sa úrokujú podľa vzájomnej dohody,

Diel šiesty.
Spoločné ustanovenia.

8 26.

() Vklady na šekových a sporiteľnič
ných účtoch ako aj úroky z nich sa pre
mlčujú v 40 rokoch, Premlčanie sa začína
v šekovej službe dňom poslednej dispo
zície majiteľa šekového účtu, poťažne
dňom posledného účtového zápisu vo
vkladnej knižke,

() Premlčanie sa pretrhuje každou
dispozíciou majiteľa šekového účtu, po
ťažne každým účtovým zápisom do vklad
nej knižky alebo výpoveďou, ktorá bola
Poštovej sporiteľni doručená.

() Premlčané pohľadávky aj s úrokami
pripadajú všeobecnej rezervnej istine ($
37).

8 217.

() Poštová sporiteľňa má po výšku
svojej pohľadávky zákonné záložné právo
na cenných papieroch a iných hauteľno
stiach svojho dlžníka, ktoré sa dostaly do
jej detencie. Toto záložné právo ostáva
účinné i po tom, keď bol na majetok dlž
níka vyhlásený konkurz.

() O záložnom práve Poštovej spor
teľne, smluvnom či zákonnom, platí $ 293
ods. 2 Obchodného zákona (zák. čl.
XXXVII/1875) i vtedy, ek dlžník nie j2
obchodníkom.

() Ak dlžník včas nezaplatí, je Poštová
sporiteľňa oprávnená uspokojiť sa zo Z4"
lohu bez súdneho zakročenia, a to tak, že
ho dá Odpredať na dražbe súdom, verej
ným notárom, správnym úradom, orgánom
územnej Samosprávy alebo správou dr#
žobnej siene. Veci, ktoré majú cenu buľ“
zovú alebo tržnú, môže Poštová spory
teľňa odpredať z voľnej ruky verejným no
tárom, správnym úradom, orgánom o.
nej samosprávy alebo obchodným dohod
com. O vykonaní odpredaja je Poštová
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Sporiteľňa povinná bezodkladne upovedo
miť dlžníka, inak musí nahradiť škodu.
Prípadný zvyšok, docielený pri predaji,
uloží Poštová sporiteľňa na vkladnú kniž
ku a vydá ju dlžníkovi alebo ju uloží na
súde, Ak je dlžník v konkurze, má sa zvy
šok vydať konkurznej podstate,

ČASŤ DRUHÁ.

Ústrojnosť,

S 28.

Orgánmi Poštovej sporiteľne sú:
a) generálny riaditeľ (jeho námestník),
b) správna rada a
c) dozorná rada.

S 29,

() Generálny riaditeľ spravuje a zastu
puje Poštovú sporiteľňu a rozhoduje o
všetkých veciach, ktoré nie sú vyhradené
iným orgánom sporiteľne, ministrovi fi
mancií alebo vláde,

() Generálneho riaditeľa zastupuje ná
mestník,

() Generálneho riaditeľa a jeho ná
mestníka ustanovuje minister financií, kto
rý s nimi dojedná za Poštovú sporiteľňu
služobné smluvy. K platnosti týchto smlúv
vyžaduje sa súhlas vlády.

S 30,

() Správnu radu Poštovej sporiteľne
tvoria:

a) predseda a podpredseda, menovaní
vládou na návrh ministra financií, predse
dom má byť úradník Ministerstva finan
cií, podpredsedom úradník pošitovejsprávy,

b) generálny riaditeľ a ďalší šiesti čle
novia správnej rady, menovaní miaistrom
financií, námestník generálneho riaditeľa
je jeho zástupcom i v správnej rade,

() Do pôsobnosti správnej rady patrí:
a) usnášať sa o návrhoch na zmenu or

ganizácie a pôsobnosti Poštovej sporiteľ
ne (5 4),

b) usnášať sa o návrhoch na úpravu
úrokovej sadzby z vkladov na vkladných
knižkách (S 16),
- c) usnášať sa o návrhu stanov a ich

zmien (8 44 ods. 1),
d) rozhodovať 9 smerniciach ma zužit

kovanie voľných prostrieďkov (8 21),
e) usnášať sa o návrhoch na zmenu slu

žobného a disciplinárneho poriadku a pen

zijného štatútu, ©návrhoch na úpravu slu
žobných a platových pomerov riaditeľov
(8 32 ods. 1 a S 33 ods. 3),

f) usnášať sa o rokovacom poriadku
správnej rady a o vydaní inštrukcií pre
vnútornú službu,

£) usnášať sa o rozpočte a prerokovať
záverečné účty (8 42 ods. 1 a S 23),
h) prerokovať zprávy dozornej rady (S
31),

i) usnášať sa o veciach zásadnej dôleži
tosti, ktoré si sama vyhradila,

]) rozhodovať o výdavkoch nekrytých
rozpočtom,

(“)Správna rada je spôsobilá usnášať sa
v prítomnosti aspoň päť členov. Rozho
duje väčšinou hlasov, pri rovnosti hlasov
je prijatý návrh, pre ktorý hlasovaľ pred
seda, Podrobnosti upravuje rokovací po
riadok, schválený ministrom financií.

8 31.

() Dozor nad hospodárením Poštovej
sporiteľne vykonáva dozorná rada.

() Dozorná rada pozostáva z predsedu,
podpredsedu a 3 členov, menovaných vlá
dou.

) Dozorná rada je povinná aspoň dva
razy do roka podrobiť činnosť sporiteľne
revízii. Je povinná majmä preskúmať zá
verečné účty. O výsleďku revízie podá
predseda dozornej rady zprávu správnej
rade, ministrovi financií a Najvyššiemu
kontrolnému dvoru.

S 32,

() Služobné a platové pomery zamest
nancov Poštovej sporiteľne určí služobný
a disciplinárny poriadok, ktorý vydá mi“

-nister financií po vypočutí správnej rady.
(“) Služobný pomer zamestnancov Po

štovej sporiteľne je súkromnoprávny.
() Pri výkone svojho úradu zamestnan

ci Poštovej sporiteľne požívajú rovnakú
trestnoprávnu ochranu ako štátni zamest
nanci.

(“) Doterajší zamestnanci Poštovej spo
riteľne stanú sa zamestnancami Poštovej
sporiteľne podľa tohto zákona, ak nepre
javia nesúhlas do 30 dní odo dňa nadobud
nutia účinnosti tohto zákona.

() Služobný pomer zamestnancov, kto
rí neprejavia nesúhlas. podľa ods. 4, zmení
Sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zá
kona ma súkromnoprávny pomer podľa slu
žebného poriaďku, Prí prevode do súkrom
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noprávneho pomeru nesmú byť zamest
nanci ukrátení na doterajších stálych slu
žobných požitkoch, to platí aj o zamest
nancoch, ktorých služobný pomer v Po
štovej sporiteľní bol povahy súkromno
právnej,

() Zamestnancov, ktorí prejavia nesú
hlas podľa ods. 4, prevezme vláda do nie
ktorého odvetvia štátnej správy, pričom
môže týchto zamestnancov prikázať na
výkon služby v Poštovej sporiteľní, a to
najviac na 1 rok. Platy prikázaných za
mestnancov refunduje Poštová sporiteľňa
príslušnému odvetviu štátnej správy.

S 33,

(")Zamestnanci Poštovej sporiteľne, na
koľko by podliehali poistnej povinnosti po
dľa právnych predpisov o penzijnom po
istení a o poistení invalidnom a starobnom,
sú z tejto povinnosti vyňatí.

() Na zabezpečenie zaopatrovacích
požitkov svojich zamestnancov a ich po
zostalých zriadi Poštová sporiteľňa pen
zijný fond (S 38), ktorý nebude súčiastkou
majetku Poštovej sporiteľne,

() Penzijný štatút vydá minister finan
cií so súhlasom vlády.

S34.

U) Poštová sporiteľňa a jej zamestnan
ci sú povinní zachovávať služobné a ob
chodné tajomstvo, a to zamestnanci aj vte
dy, ak prestali byť zamestnancami Pošto
vej sporiteľne.

(7) Predpisy o zachovaní poštového
tajomstva platia 1pre pôsobnosť poštových
úradov vo vlastnosti sberní a platobní Po
štovej sporiteľne. Toto ustanovenie Sa ne
vzťahuje na výkon dozoru a kontroly,

) Pre podávanie zpráv súdom a ve
rejným úradom platia príslušné právne
predpisy.

ČASŤ TRETIA,

Zásady hospodárenia,

S 35.

Poštová sporiteľňa spravuje sa zásada
mi Obchodného hospodárenia, musí však
brať zreteľ na verejný záujem a na svoje
národohospodárske poslanie.

S 36.

1 x z A v z z„() Poštové zásieľky, vymeňované vzá
Jomne medzi Poštovou sporiteľňou alebo

poštovými úradmi, ako jej sberňami a pla
tobňami a stranami, sú podrobené poštov
nému, Minister dopravy a verejných prác
Sa zmocňuje, aby určil, za ktoré druhy zá
sielok a akou sumou poštovné sa priamo
vyúčtuje s Poštovou sporiteľňou.

() Náhrada, ktorú bude Poštová spori
teľňa platiť poštovej správe za činnosť po
štových úradov ako svojich sberaí a pla
tobní a za činnosť ostatných orgánov po
štovej správy vo veciach Poštovej spori
teľne, určí sa dohoďou Poštovej sporiteľ
ne a poštovej správy. Ak by k dohode
nedošlo, rozhodne vláda.

5 37.

() Poštová sporiteľňa vytvorí si vše
obecnú rezervnú istinu, určenú na úhradu
prípadných strát,

() Všeobecná rezervná istina dotuje sa
každoročne prídelom z bilančného zisku,
kým nedosiahne výšku 10% ústavu svere
ných peňazí v službe šekovej, na vklad
ných knižkách a bežných účtoch podľa
stavu, vykázaného v účtovej závierke
obchodného roku, o zisk ktorého ide.
Okrem toho plynú do tejto istiny aj pre
mlčané pohľadávky s úrokmi podľa 8 26.

Č) Všeobecná rezervná istina sa ne
sníži, ak poklesne v niektorom oObchod
nom roku stav sverených peňazí proti
roku predchádzajúcemu,

8 38.

() Do penzijného fondu zriadeného po
dľa $ 33 plynú:

a) penzijné príspevky zamestnancov
Poštovej sporiteľne,

b) penzijné príspevky Poštovej spori
teľne vo výške penzijných príspevkov za
mestnancov,

c) dotácia vo výške 10% bilančného
zisku.

() Penzijný fond slúži výhradne na
úhradu penzijných a zaopatrovacích pla
tov, ktoré je povinná Poštová sporiteľňa
platiť svojím zamestnancom a pozostalým
po nich, Ak by výnos a príspevky penzi:
ného fondu nepostačily na úhradu týchto
nárokov, bude ich hradiť Poštová sporiteľ
ňa na vrub svojho prevádzkového účtu.

() Len čo výnos penzijného fondu a
penzijné príspevky postačia na úhradu
penzijných a zaopatrovacích platov, zasta:
ví sa ďalšie dotovnnie penzijného fondu
z bilančného zisku,
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S 39.

Poštová sporiteľňa môže založiť aj iné
rezervné istiny: ich výšku ako i výšku a
spôsob ich dotovania určí na návrh správ
nej rady minister financií.

S 40.

() Zisk, zvyšujúci po dotácii penzijné
ho fondu a rezervných istín, odvedie Po
štová sporiteľňa štátnej pokladnici,

() Bilančná strata sa uhradí z prísluš
ných rezervných istín, poprípade sa
prenesie do budúceho roku.

5 41.

Obchodný rok Poštovej sporiteľne je
totožný s rokom kalendárným.

8 42.

() Poštová sporiteľňa hospodári podľa
rozpočtu sostaveného na obchodný rok.

() Rozpočet Poštovej sporiteľne mne
tvorí súčiastku štátneho rozpožtu.

() Zisk, určený na odvod štátnej po
kladnici (8 40 ods. 1), zaradí sa do štátne

ložka v kapitole všeobecnej pokladničnej
„Správy.

S 43.

() Poštová sporiteľňa sostaví majne
skoršie do 80. júna každého roku závereč
né účty za uplynulý obchodný rok podľa
zásad, platných pre verejne účtujúce pod
niky.

() Záverečné účty schvaľuje minister
financií. Schválené záverečné účty s ob
chodďnouzprávou predloží Poštová spori
teľňa Najvyššiemu kontrolnému dvoru.

ČASŤ ŠTVRTÁ.

Záverečné ustanovenia,

8 44.

() Podrobnosti o organizácii, pôsobno
sti a činnosti Poštovej sporiteľne v me
dziach tohto zákona určia stanovy, ktoré
vydá vláda a uverejní ich v Úradných no
vinách vyhláškou ministra finaacií,

() Styk so stranamP“upravia pravidlá,
ktoré vydá Poštová sporiteľňa a uverejní
ich v Úradných novinách.

S 45.

() Listiny a úkony vo veciach šekových
a sporiteľničných ($8 6 až 20), ako i poda
nia strán v týchto veciach na úrady po
štovej správy, sú — Okrem šekov, zmeniek
a súdneho pokračovania — oslobodené od
poplatkov.

() Obchodné knihy Poštovej sporiteľne
a jej pôžičky štátu ($ 21 ods. 2) sú oslo
bodené od poplatkov.

(“) Poštová sporiteľňa je oslobodená od
zvláštnej dane zárobkovej a dane rentovej.

(“) Úroky z účtov a úsporných vkladov
u Poštovej sporiteľne sú podrobené ďani
rentovej podľa S 179 ods. Z písm. c) záko
na č. 16/1927 Sb. z. a n. v znení právnych
predpisov tento zákom meniacich a do
plňujúcich,

S 46.

Poštová sporiteľňa vstupuje do všetkých
práv a preberá všetky záväzky a povin
nosti Poštovej sporiteľne, zriadenej vlád
nym aariadením č. 31/1939 SI, z. Na
Poštovú sporiteľňu prechádza tiež majetok
doterajšej Poštovej sporiteľne a správa
peňazí a iných hodnôt jej sverených.

8 41.

() Všetky predpisy, odporujúce tomuto
zákonu, sa zrušujú, najmä vládne nariade
nie č. 37/1939 SI, z.

(7) Vládne nariadenie č. 214/1933 Sb. z.
a n. ostáva v platnosti do toho času, kým
nebude vydané nariadenie na vykonanie
S 24 ods. 3 tohto zákona.

S 48.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
1. júla 1944: vykoná ho minister financií so
zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.

Čatloš v. r. Dr. Medriícký v. r.
Dr, Pružinský v. r. Stano v. r.
Sivák v. r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Karvaš v. r.



252

56.
Vyhláška

ministra národnej obrany
zo dňa 26. mája 1944

o nástupnom termíne do prezenčnej služby
v Pracovnom sbore národnej obrany

v roku 1944,

Podľa 8 14 ods. 4 zákona č. 30/1943
SI. z. vyhlasujem:

Nástupný termín do prezenčnej služby
v Pracovnom sbore národnej obrany bran
cov, odvedených v roku 1944, určujem na
deň 15. júna 1944,

Čatloš v. r.

5/.
Vyhláška

predsedu Najvyššieho správneho
súdu

zo dňa 25. mája 1944
o určení začiatku činnosti Najvyššieho
správneho súdu v dočasnom sídle v Píe

šťanoch.

Podľa 81 ods. 3 zákona č. 41/1944
S]. z.. určujem začiatok činnosti Najvyš:
šieho správneho súdu v jeho dočasnom
sídle v Piešťanoch na deň 12. júna 1944.

Dr. Fritz v. r.

98.
Vyhláška

ministra zahraničných vecí
zo dňa 30. mája 1944

o konečnej platností Dodatkovej Dohody
medzi Slovenskou republíkou a Maďar
ským kráľovstvom k Obchodnej Smluve,
podpísanej dňa 13, marca 1940 v Bratí

slave,

Splnomocnení zástupcovia Slovenskej
republiky a Maďarského kráľovstva pod
písali dňa 21. apríla 1943 v Budapešti
Dodatkovú Dohodu medzi Slovenskou re
publikou a Maďarským kráľovstvom k
Obchodnej Smluve, podpísanej dňa 13.
marca 1940 v Bratislave,

Vyhláškou predsedu vlády č. 84/1943
SI. z. táto Dohoda bola podľa 8 1 ods. 1

zákona č. 165/1940 SI. z. dňom 1. júla 1943
uvedená v predbežnú vnútroštátnu účin
nosť.

Vláda schválila Dodatkovú Dohodu
dňa 7. júna 1943, Snem vyslovil s ňou sú
hlas dňa 30. septembra 1943, Prezident
republiky podpísal ratifikačnú pôvodinu
dňa 5. októbra 1943.

Ratifikačné pôvodiny boly vymenené
dňa 26. januára 1944,

Podľa ustanovenia čl. 11 Dodatkovej
Dohody táto nadobudla platnosť 30 dní po
výmene ratifikačných listín, t. j. dňom 25.
februára 1944,

Text Dodatkovej Dohody bol uverej
nený v Slovenskom zákonníku pod č. 84/
1943.

Dr. Fritz v. r.
za ministra zahraničných vecí.

39.
Vyhláška

ministra zahraničných vecí
zo dňa 30. mája 1944

o konečnej platnosti Obchodnej Smluvy,
Dohovoru o vzájomnej podpore prí colnom
pokračovaní, prí zamedzovaní stíhaní a
trestaní colných priestupkov a o úprave
vzájomnej právnej pomoci v colných trest
ných prípadoch, Dohody o ochrane žívno
stenského vlastníctva medzí Slovenskou
republikou a Maďarským kráľovstvom.

Splnomocnení zástupcovia Slovenskej
republiky a Maďarského kráľovstva pod
písali dňa 13. marca 1940 v Bratislave
Obchodnú Smluvu, Dohovor o vzájomnej
podpore pri colnom pokračovaní, pri za
medzovaní stíhaní a trestaní colných prie
stupkov a o úprave vzájomnej pomoci v
colných trestných prípadoch a Dohodu o
ochrane živnostenského vlastníctva.

Vyhláškou predsedu vlády č. 83/1943
SI. z. táto Smluva spolu s uvedeným Do
hovorom a Dohodou boly podľa $ 1 ods. 1
zákona č. 165/1940 SI. z. dňom 1. júla 1943
uvedené v predbežnú vnútroštátnu účin
nosť,

Vláda schválila Obchodnú Smluvu,
Dohovor o vzájomnej podpore pri colnom
pokračovaní, pri zamedzovaní stíhaní a
trestaní colných priestupkov a o úprave
vzájomnej právnej pomoci v colných trest
ných prípadoch a Dohodu o ochrane živ
nostenského vlastníctva dňa 29. mája 1940.



Snem s uvedenou Smluvou, Dohovorom a
Dohodou vyslovil súhlas dňa 24, apríla
1941. Prezident republiky podpísal ratiti
kačné pôvodiny dňa 9, marca 1942,
. Ratifikačné pôvodiny boly vymenené
dňa 26. januára 1944,

Podľa ustanovenia čl, 19 Obchodnej
Smluvy a podľa čl. 24 Dohovoru tieto
nadobudly platnosť 30 dní po výmene ra
tifikačných listín, t. j. dňom 25. februára
1944,

Dohoda o ochrane živnostenského
vlastníctva bola nahradená, ako to pred
vída jej čl. 4, prístupom Slovenskej repu
bliky k Parížskej dohode o ochrane živ
nostenského vlastníctva (vyhláška mini
stra zahraničných vecí č. 104/1941 SI. z.).

Texty Smluvy, Dohovoru a Dohody
boly uverejnené v Slovenskom zákonníku
pod č. 83/1943,

Dr. Fritz v. r.
za ministra zahraničných vecí.
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niektoré ustanovenia o civilnej

60.
Zákon

zo dňa 1. júna 1944,
ktorým sa mení a doplňuje zákon o vojen
ských zaopatrovacích platoch a ustanove

nia s týmto zákonom súvisiace.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

Diel prvý.
Zmena zákona o vojenských zaopatrova
cích požitkoch ohľadom niektorých vojen

ských osôb.
81.

Fre vojenské osoby v činnej službe ale
bo v zálohe, ktoré vykonávaly vojenskú
službu po 14. marci 1939, platia ustanove
nia zákona č. 76/1922 Sb. z. a n. so zme
nami uvedenými v $$ 2 až 16.

S2.

Ustanovenie S 18 vety druhej zákona
č. 76/1922 Sb. z. a n. neplatí pre osoby
uvedené v 8 1.

S 3.

Ak ide o osoby uvedené v 8 1, Mini
sterstvo národnej obrany po dohode s Mi
nisterstvom financií môže v prípadoch oso
bitného zreteľa hodných upustiť od zacho
vania lehôt určených v $ 23 zákona č.
176/1922 Sb. z. a n.

S4.

Sumy Ks 8.000 uvedené v $ 24 zákona
č. 76/1922 Sb. z. a n. sa zvyšujú pre osoby
uvedené v $8 1 na Ks 12.000 a suma Ks
4.000na Ks 6.000:

Cena Ks 1.—.

S5.

") Ustanovenia S 27 zákona č. 16/1922

Sb. z. a n. neplatia pre zhodnotenie služby
konanej po 14, marci 1939 osobami uvede
nými v 8 1. Činná vojenská služba konaná
za brannej pohotovosti štátu sa započíta
týmto osobám pre nárok a výmeru vý
služného takto:

a) služba v zápolí — dvojnásobkom, 
b) služba v poli — trojnásobkom,
c) čas nezavineného zajatia — dvojná

sobkom.
() Pri započítaní vojenskej služby po

dľa ods. 1 pokladá sa každý začatý me
siac za celý mesiac.

86.

Suma Ks 2.000 uvedená v S 41 posled
nej vete zákona č. 76/1922 Sb. z. a n. sa
zvyšuje pre vdovy po osobách uvedených
v81 na Ks 4.000 a suma Ks 1.200 na Ks
2,400.

S 7.

Sumy Ks 8.000uvedené v S 45 zákonač.
1611922 Sb. z. a n. sa zvyšujú pre vdovy
po osobách uvedených v $ 1 na Ks 12.000.

S8.

Sumy Ks 8.000 uvedené v $857 ods. 1
a 2 zákona č. 76/1922 Sb. z. an. sa zvyšu
jú pre siroty (chovancov) po osobách uve
dených v $1 na Ks 12,000.

89.

Sumy Ks 4.000 uvedené v S 63 ods. 1
písm. c) a ods. 2 zákona č. 76/1922 Sb. z.
a n. sa zvyšujú pre rodičov osôb uvede
ných v $1 na Ks 6.000.
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s 10.

Sumy prídavkov za zranenie určené
v $ 67 písm. a) až €) zákona č. 76/1922 Sb.
z. a n. zvyšujú sa pre osoby uvedené vš 1
takto:
pod písm. a) . .„ „na Ks 1.200,
pod písm. b) . . . . , nakKs 2.400,
pod písm. c), d.da €). na Ks 3.600,
pod písm. 1) a 5). na Ks 10.800.

8 11.

V $868 zákona č. 76/1922 Sb. z. a n. zvy
šuje sa pre osoby uvedené v $1 suma
Ks 360 na Ks 800,
Ks 480 na Ks 1.600,
Ks 720 na Ks 2.400,
Ks 1.680 na Ks 7.200.

$ 12,

Prídavky za zranenie, uvedené v $8 67
a 68 zákona č. 76/1922 Sb. z. a n. v znení
$8 10 a 11, sa snižujú o 50%, ak iný prí
jem zásadne podliehajúci daní dôchodko
vej osoby uvedenej v $ 1 prevyšuje Ks
40.000 ročne. Ak je však súčet iného prí
jmu a 50% prídavku za zranenie nižší, než
súčet Ks 40.000 a plného prídavku za zra
nenie, patrí jej plný prídavok za zranenie
snížený o tú časť iného príjmu, ktorá pre
vyšuje Ks 40.000,

8 13,

Suma Ks 4.200 uvedená v S 69 ods. 1
zákona č. 76/1922 Sb. z. a n. sa zvyšuje,
ak ide o osoby uvedené vS$1, na Ks
10.800 a suma Ks 1.680 na Ks 7.200.

8 14,

Sumy uvedené v $74 ods. 2 písm. a) a
b) pre osoby uvedené v 8$1 sa zvyšujútakto:
pod písm. a)
pod písm. b)

na Ks 1.800,
na Ks 1.200.

s 15.

Hranica zvýšenia určená v S 80 ods. 2
písm. a) až c) zákona č. 16/1922 Sb. z. a n.
sa zvyšuje pre osoby uvedené v 8 1 takto:
pod písm. a) na Ks 6.000,
pod písm. b) na Ks 1.200,
pod písm. c) na Ks 1.800.

8 16.

() Okrem pilotov a pozorovateľov
vzťahuje sa po účinnosti tohto zákona
ustanovenie 8 84 ods. 2 zákona č. 76/1922
Sb. z. a n. aj na ostatný výkonný letecký
personál, ak sú u neho splnené ostatné
podmienky uvedeného ustanovenia. Po
drobnosti určuje minister národnej obrany.

() Ustanovenia $ 84 ods. 3 zákona č.
16/1922 Sb. z. a n. neplatia pre osoby uvz2
dené vä 1.

() Ustanovenie 8 5 ods. 2 platí v prí
pade ods. 1 obdobne. Započítaním služby
podľa S 5 vylučuje sa započítanie podľa

Diel druhý.
Doplnenie zákona o vojenských zaopatro

vacích požitkoch.

8 17.

Ustanovenia 8 28 zákona č. 76/1922 Sh.
z. a n. sa doplňujú ďalšími písmenami e)
a f)tohto znenia:.

„e) doba strávená vo výslužbe,
1) doba vylúčená zo započítania prá

voplatným konečným usnesením kárneho
výboru.“ “

Diel tretí.
Zmena predpisov o invalidnom zaopatrení

niektorých osôb z počtu mužstva.

S 18,

Vojenským invalidom z počtu mužstva
zpred prvej svetovej vojny, ktorým pri
slúcha prídavok za zranenie podľa usta
novení $8 91 až 93 zákona č. 158/1875 r. z.
(3 102 zák. č. 76/1922 Sb. z. a n.), zvyšuje
sa doterajší prídavok za zranenie ročne

-z Ks % na Ks 600,
z Ks 112, na Ks 1.200,
z Ks 288. na Ks 1.800.

Diel štvrtý.
Zmena zákona č. 80/1943 SI. z.

S 19,

() Ustanovenie $862 zákona č. 80/1943
SI. z. sa zrušuje. Doba vojenskej činnej
služby (8 59 zák. č. 80/1943 SI. z.) je zap9
čítateľná pre nárok na odpočivné (zaopat
rovacie) platy štátnych zamestnancov a 1C
výmeru podľa 8 5.
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() Ustanovenie ods. 1 vzťahuje sa aj
na osoby, ktoré nadobudly nárok na od
počivné alebo zaopatrovacie platy v čase
od 1. júla 1943,

Diel piaty.
Náhrada výdavkov spojených s presťaho
vaním pre vojenských gážistov ako aj pre

pozostalých po nich.

5 20.

Vojenskí gážisti z povolania v činnej
službe pri preložení do výslužby ako aj
pozostalí po vojenských gážistoch zomre
lých v činnej službe majú pri sťahovaní do
zvoleného bydliska nárok na náhradu vý
davkov spojených s presťahovaním do zvo
leného bydliska v rozsahu a za podmie
nok, ktoré určí vláda nariadením.

Diel šiesty,
Záverečné ustanovenie.

S 21.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia, vykoná ho minister národnej
obrany so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tíso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.,
aj za predsedu vlády

Čatloš v. r.

Dr. Pružinský v. r.

61.
Zákon

zo dňa 1. júna 1944,
ktorým sa menia a doplňujú niektoré usta
novenia o cívilnej protileteckej ochrane.

Snem Slovenskej republiky sa usnie
sol na tomto zákone:

ČI. 1.

Ustanovenia 8 16 ods. 2 zákona č. 280/
1940 SI, z. sa menia a znejú takto:

„() Výdavky spojené s miestnou bez
pečnostnou a pomocnou protileteckou
ochranou službou hradia obce. Ak podľa
úpravy vlády na ciele miestnej bezpeč
nostnej a pomocnej protileteckej ochran

nej služby sa budujú zvlášť nákladné die
la (tunely, štólne a pod.), najmä také, kto
ré majú slúžiť aj protileteckej ochrane
tých složiek, na ktoré náklad hradí štát,
alebo ktoré majú slúžiť aj na iné verejné
ciele (komunikačné a pod.), štát na úhra
du nákladu s nimi spojeného prispeje 20 až
10%. O výške štátneho príspevku rozhod
ne Ministerstvo financií po dohode s Mini
sterstvom vnútra a Ministerstvom dopravy
a verejných prác, a to po vypočutí sta
rostu obce. Ak sa ministerstvá nedohodnú,
rozhodne vláda. Stavebníkom uvedených
diel je obec, stavebné práce však môže na
účet obce previesť aj štátna správa. Keď
už štátna správa započala so stavbou ta
kýchto diel, dokončia sa na účet obce.
Štátom vynaložené a vyúčtované náklady
je obec povinná v pomere na ňu pripada
júcom nahradiť štátu do 90 dní od predlo
ženia vyúčtovania. Minister financií sa
splnomocňuje, aby v prípadoch, v ktorých
obec nemôžez vlastných prostriedkov na
ňu pripadajúci podiel stavebného nákladu
uhradiť, prevzal štátnu záruku za pôžič
ku, ktorú obec vyzdvihne. Minister finan
cií sa dalej splnomocňuje, aby prostriedky
potrebné na štátny príspevok, nakoľko by
ich nebolo možno uhradiť z riadnych štát
nych príjmov, zaobstaral úverom.“

ČI. 11.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia, vykoná ho minister národnej
obrany so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tíso v. r.
Dr. Sokol v. r.

. Mach v.r.
aj za predsedu vlády

Čatloš v. r.
Dr. Pružínský v. r.

Stano v. r.

62.
Vyhláška

ministra zahraničných vecí
zo dňa 30. mája 1944

o prístupe kniežatstva Liechtensteín k že
nevským dohodám z 27, júla 1929,

Švajčiarska vláda oznámila slovenskej
vláde cestou slovenského vyslanectva v
Berne, že kniežatstvo Liechtenstein ozná
milo jej notou zo dňa 10, januára 1944 prí
stup k Ženevskej dohode pre zlepšenie
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osudu ranených a chorých v poľných ar
mádach zo dňa 27. júla 1929 a Ženevskej
dohode o zaobchádzaní s vojnovými zajat
cami zo dňa 27. júla 1929,

Prístup Slovenskej republiky k týmto
dohodám bol uverejnený v Slovenskom zá
konníku pod č. 240/1941 a č. 241/1941, pri
čom bol uverejnený aj text dohôd.

Dr. Tuka v. r.

63.
Vládne nariadenie

zo dňa 1. júna 1944,
ktorým sa mení a doplňuje vládne naria
denie o náhrade nákladov spojených s nú
teným a dobrovoľným odsunutím (eva

kuáciou),

Vláda Slovenskej republiky podľaS
116 ods. 4 zákona č. 131/1936 Sb. z. a n.
v znení zákona č. 21/1944 SI, z, naria
ďuje:

ČI. 1.

Ustanovenia $85 vládneho nariadenia

č. 23/1944 SI. z. sa doplňujú ďalším odse
kom tohto znenia:.

„() Ak bol odsunutý len jeden rodin
ný príslušník (ods. 1), evakuačný príspe
vok podľa ods. 1 sa snižuje o 25%. Ak sa
na úradnú výzvu k dobrovoľnému odsu
nutiu (evakuácii) odsunula len manželka
živiteľa, evakuačný príspevok podľa ods.
1 vôbec nepatrí, výjmuc prípady, že jej
odsunutie bolo nevyhnutné z dôvodu te
hotenstva alebo z vážneho zdravotného
dôvodu osvedčeného svedectvom úradné
ho lekára: v tomto prípade patrí na ňu
evakuačný príspevok snížený o 25%.

ČI. 1L

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Mach v. r.,
aj za predsedu vlády

Čatloš v. r. Sívák v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Medrícký v. r. Stano v. r.

Dr. Karvaš v. r.
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o Tlačovej komore, — 66, Vyhláška ministra hospodárstva o finančnom zabezpečení
rozšírenia Popradského vodovodu pre obec Matejovce, okres Poprad, ako stavby štátom
podporovanej. — 67, Zákon, ktorým sa zrušuje zákon o potravnej dani na čiare. —
68. Vyhláška: ministra hospodárstva o finančnom zabezpečení vybudovania vodovodu
na zásobovanie vodou pre obec Vyhne, okres Nová Baňa, ako stavby štátom podporo

— 69, Vyhláška ministra národnej obrany o nástupnom termíne vysvätených
(ordinovaných) duchovných a Školských bratov do prezenčnej. služby v roku 1944. —
70. Nariadenie s mocou zákona o úprave prevádzky niektorých .živností a. iných zárob
kových podnikaní za brannej pohotovosti štátu. — 71, Vládne nariadenie o pracovnej

vanej.

povinnosti za brannej pohotovosti štátu. — 72, Nariadenie s mocou zákona, ktorým sa
zriaďuje u Slovenskej národnej banky v Bratislave Fond pre umožnenie devizových
obchodov.

64.
Vládne nariadenie

Zo dňa 6. júna 1944
o promóciách na Slovenskej univerzite.

Vláda Slovenskej republiky podľa .8 6
zákona č. 168/1940 SI, z. nariaďuje:

51.
Promócie na Slovenskej univerzite ko

najú sa pod predsedníctvom rektorav prí
tomnosti dekanov všetkých fakúlt podľa
promočného ceremoniálu, schváleného mi
nístrom školstva a národnej osvety.

8 2

() Fromočná taxa je Ks 500.—: rekto
rovi patrí z nej Ks 90.—, dekanovi fakul
ty príslušnejpodľa kandidátaKs 90.—,
dekanom ostatných fakúlt — spolu Ks
60.—, riadnym profesorom podľa kandi
dáta príslušnej fakulty — spolu Ks 200.—,
kancelárskemu fondu tejto fakulty —Ks
30.— a kancelárskemu fondu univerzitné
mu — Ks 30.—.

() Okrem taxy (ods. 1) zaplatí každý
kandidát na uhradenie výdavkov spoje
ných s vyhotovením diplomu poplatok,
ktorého výšku určí rektor.

S 3.

„ () Dňom nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia zrušujú sa ustanovenia 85 63
a 64 ods. 1 vládneho nariadenia č. 152/
1937 Sb. z. a n., $ 10 vládneho nariade
nia č. 69/1941SI. Zz, $ 36 nariadenia býv.

Cena Ks 2.—,

.k. a v. č. 102/1903 r. z., 8 4 bod 3a
8 5 bod 4 vládneho nariadenia č. 680/1920
Sb. z an. $ 12 nariadenia býv. m. k. a v.
č. 56/1899 r. z., ako aj ustanovenia $8 11
a 12 vládneho nariadenia č. 254/1941 SI. z.

(7)Okrem ustanovení uvedených v ods.
1 zrušuje sa ustanovenie 8 9 ods. 1 bod 3
prílohy D k vládnemu nariadeniu č. 210/
1934Sb. z an. a to dňom, kedy toto na
riadenie nadobudne účinnosť aj pre evan
jelickú a. v. bohosloveckú fakultu. (5 4
ods. 2).

S 4.

() Toto nariadenie — s výnimkami
uvedenými vods. 2a 3 — nadobudne
účinnosť dňom vyhlásenia: vykoná ho mi
nister školstva a národnej osvety.

() Pre evanjelickú a. v. bohosloveckú
fakultu nadobudne toto nariadenie účin
nosť súčasne s ustanovením $ 1 písm. b)
zákona č. 168/1940 SI, z.

() Ustanovenie 8 1 platí aj ohľadom
promócií, ktoré boly na Slovenskej uni
verzile od 26. októbra 1940,

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.

Sivák v. r.

65.
| Zákon

zo dňa 15. júna 1944
o Tlačovej komore.

Snem Slovenskej republiky sa usniesolna tomto zákone:



Diel prvý.
Všeobecné ustanovenia.

8 1.

) Pre celé územie Slovenskej repub
liky sa zriaďuje Tlačová komora (v ďal
šom texte — „Komora“) so sídlom v Bra
tislave. i

() Komora je právnickou osobou.

s 2.

€) Povinnými členmi Komory sú vše
tci. novinári a tí výdavatelia periodickej
tlače, ktorí trvale zamestnávajú jedného
alebo viac novinárov z povolania. V rám
ci Komory novinári sú sdružení v sekcii
novinárov, vydavatelia periodickej tlače
— v sekcii vydavateľov.

() Novinárom podľa ods. 1 je, kto vy
hovuje podmienkam uvedeným v 834 a
ako svoje: hlavné povolanie vykonáva re
daktorskú činnosť -v smysle zákona č. 189/
1936 Sb. z. a n. u periodickej tlače, vychá
dzajúcej na území Slovenskej republiky.

() Vydavateľom podľa ods. 1 je, kto
v smysle platných predpisov na periodic
kej tlači, vychádzajúcej na území Sloven
skej republiky, je označený za vydavate
ľa. Ak vydavateľ je právnickou osobou,
vykonáva za ňu členskú funkciu jej oso
bitný zmocnenec. Ak právnická osoba vy
dáva dve alebo viac periodických tlačív,
pre výkon funkcie člena Komory treba
určiť toľko zmocnencov, koľko je perio
dickýchtlačív.

() Cudzí štátny občan môže byť čle
nom Komory len v prípade reciprocity.

Č) O tom, či sú podmienky členstva v
Komore splnené, rozhoduje výbor.

S3.

Tituly, ktoré iba členovia Komory sú
oprávnení užívať, sú:

a) v sekcii novinárov: hlavný redaktor,
zodpovedný redaktor, odborný redaktor,
redaktor, pomocný redaktor a redaktor
ský čakateľ. Podrobnosti určia vyhlášky
Komory:

b) v sekcii vydavateľov: vydavateľ,

Osobitné ustanovenia o kvalifikácii
novinárov,

S4.

() Novinárom môže byť len osoba
staršia než 21 rokov, ktorá je svojprávna,
nebola trestaná pre zločin alebo prečin

spáchaný z pohnútok nízkych alebo ne
čestných, nie je Židom, ktorá sa môže vy
kázať svedectvom dospelosti strednej ško-:
ly, alebo ktorá úspešne skončila odbornú
novinársku školu na tuzemskom, prípadne
uznanom cudzozemskom učilišti. ©“

() Ak osoba, ktorá ináč vyhovuje pod
mienkam určeným v ods. 1, nemôže sa vy
kázať vysvedčením dospelosti alebo kva
lifiíkáciou novinárskeho školenia (ods. 1),
môže u Komory žiadať o potvrdenie no
vinárskej kvalifikácie.
„K žiadosti musí predložiť:

a) svedectvá o školskom vzdelaní a9
doterajšom účinkovaní,

b) svoje články, v ktorých sú novinár
skou metódou samostatne spracované nie
ktoré udalosti alebo predmety,

c) náčrtok života, v ktorom musia byť
opísané najmä okolnosti o doterajších
osobných vzťahoch k novinárstvu,

d) svedectvo zachovalosti.
() Ak žiadosť nie je doložená doklad

mi, uvedenými v ods. 2, treba ju hneď od
mietnuť,

() Ak žiadosť podľa ods. 2 je riadne
doložená, novinárska sekcia Komory dá
články preskúmať znalcovi zo svojich čle
nov ustanovenému a na základe jeho po
sudku usúdi, či novinárska hodnota pred
ložených článkov stačí na odôvodnenie,
aby žiadateľovi bola potvrdená novinár
ska kvalifikácia.

Č) V prípade kladného úsudku podľa
ods. 4 treba žiadateľa pripustiť k rozho-.
voru s troma znalcami, ktorých novinárska
sekcia Komory s prípadu na prípad určízo
svojich členov.

() Ak úsudok podľa ods. 4 je pre žia
dateľa nepriaznivý, alebo ak väčšina znal
cov ustanovených podľa ods. 5 sa neosved:
čí, že žiadateľ pre vykonávanie novinár“
skej činnosti má potrebné znalosti, treba
mu oznámiť, že nebol uznaný za spôsobi:
lého pre potvrdenie kvalifikácie novinára.

() Ak sa o žiadateľovi osvedčili aspoň
dvaja znalci ustanovení podľa ods, 3, že
pre vykonávanie novinárskej činnosti má
potrebné znalosti, vydá Komora žiadate“
ľovi potvrdenie o kvalifikácii,

Prihlasovacia povinnosť.
85.

() Vydavatelia sú povinní za seba 14
novinárov, ktorých zamestnávajú, po al
prihlášku Komore, a to najneskoršie do
dní odo dňa vzníku podmienok členstvaA
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podať odhlášku v tom istom čase odo dňa
zániku podmienok členstva.

(“) Novinári sú povinní oznámiť vyda
vateľoví údaje, potrebné na splnenie prí
hlasovacej povinností.

(") Komora môže žiadať potvrdenie
údajov, uvedených v prihláškach alebo od
hláškach, ako od vydavateľa tak aj od no
vinára.

Dobrovoľné členstvo.

8 6.

() Novinár, ktorý vystúpil z redakcie
periodickej tlače bez toho, že by prestú
píl do redakcie inej, ako aj trvalý exter
ný spolupracovník novín môže sa prihlá
siť za dobrovoľného člena Komory.

() O prijatí, zamietnutí, prípadne zru
šení dobrovoľného členstva rozhoduje
výbor.

() Dobrovoľný člen požíva tie isté prá
va a má tie isté povinnosti ako nbovinný
člen.

Pôsobnosť Komory.

87.

Do pôsobnosti Komory patrí:
a) organizovať novinárov a vydavate

ľov na podklade stavovskom,
b) umožňovať spoluprácu novinárov a

vydavateľov vo veciach spoločných zá
ujmov a spolupôsobiť pri smiernom rieše
ní sporov medzi vydavateľmi a novinármi,

c) zastupovať a hájiť stavovské záuj
my členov,

d) zvýšiť
členov,

e) podporovať svojpomoc členov,
f) vylúčiť takú súťaž medzi členmi,

ktorá sa protiví dobrým mravom,
£) dbať o nezamestnaných členov, ako

aj o vdovy a siroty zomrelých členov,
h) založiť a udržovať študijné ústavy a

dbať o výchovu dorastu,
i) so súhlasom Ministerstva zahranič

ných vecía Úradupropagandynadväzovať
a udržovať styky s cudzozemskými tlačo
vými organizáciami,

j])vydávať periodické komorné tlačivá
ako aj odborné publikácie,

k) vykonávať disciplinárnu právomoc
nad svojimi členmi a spolupôsobiť pri
smiernom riešení sporov medzi nimi, kto
ré vyplývajú zo stavovského pomeru.

kultúrnu a sociálnu úroveň

1) spolupôsobiť pri určovaní služob
ných podmienok a platových pomerov no
vinárov,

m)udeľovať čestné členstvo alebo de
krét uznania osobám, ktoré sa zaslúžily o
novinárstvo,

n) hospodáriť s majetkom Komory,
0) zakladať a spravovať fondy a zákla

diny,
p) zakladať a udržovať podniky a za

riadenia, ktoré súvisia s pôsobnosťou Ko
mory,

g) vykonávať právne predpísy alebo
úradné príkazy, pokiaľ ich výkon patrí dopôsobnosti Komory,

r) podávať všetkým úradom a súdom
dobrozdania vo veciach tlačových.

Organizácia Komory,

8 8.

Orgánmi Komory sú:
a) predseda,
b) výbor,
c) disciplinárna komisia,
d) smierčí senát,

Predseda Komory.

s 9.

() Na čele Komory stojí predseda, kto
rého z členov Komory menuje a odvoláva
prezident republiky. Funkčné obdobie
predsedu trvá 5 rokov.

(7)Predsedu zastupuje námestník, kto
rého určuje a odvoláva po vypočutí výbo
ru predseda.

() Predseda vedie Komoru a zastupuje
ju navonok. Predseda vykonáva pôsob
nosť Komory vo všetkých veciach, ktôré
nie sú prikázané do pôsobnosti iných or
gánov Komory, a vykonáva aj rozhodnu
tia výboru, Vo veciach, ktoré sa týkajú
výlučne príslušníkov registrovanej národ
nej skupiny, predseda pred svojím rozhod
nutím vypočuje príslušnou národnou sku
pinou vyslaných členov výboru. Predse
da je oprávnený. hocikedy povolať na po
radu osobitne členov výboru zo sekcie no
vinárov, alebo zo sekcie vydavateľov,

(“ Funkcia predsedu a námestníka je
čestná.

() Predseda (námestník) má nárok na
úhradu skutočných výloh, spojených s vý
konom funkcie, z prostriedkov Komory.
Výlohy môže výbor aj paušalizovať.



Výbor Komory.

S 10.

() Do výboru Komory: vysiela sekcia
novinárov i sekcia vydavateľov po 6 čle
noch slovenskej národnosti a príslušný
orgán každej registrovanej národnej sku
piny so súhlasom ministra vnútra po jed
niomčlenovi za sekciu novinárov a po jed
nom členovi za sekciu vydavateľov. Prí
slušná sekcia, poťažne národná skupina
môže hocikedy odvolať vyslaného člena a
nahradiť ho novým.
- ©) Fredsedom výboru je predseda Ko

mory.
() Funkčné obdobie výboru trvá 3 ro

kov. 
() Členstvo vo výbore je čestné.
() Členovia výboru majú nárok na ná

hradu skutočných výloh, spojených s vý
konom funkcie, z prostriedkov Komory.
Výlohy možno uhradiť aj paušálne.

811.

Do pôsobnosti výboru patrí:
a) určiť ideový a pracovný program

Komory,
b) zaujímať stanovisko vo veciach le

gislatívnych,
c) podávať žiadosti a návrhy viáde,

. d) podávať návrhy na úpravu prácov
ných a platových pomerov členov,

e) ustaľovať rozpočet a. prerokovávať
záverečné účty,

+1)ustaľovať členské príspevky a sadzby
poplatkov,

£) nakladať s kmeňovým majetkom Ko
mory, najmä ak ide o nadobudnutie, scu
dzenie, zaťaženie nehnuteľnosti a danie do
zálohy, nakoľko podľa povahy úkonu ne
jde o bežnú správu Komory,

h) pozmeniť právnu povahu podnikov
a zariadení Komory, alebo podnikov a za
riadení, na ktorých je Komora prevažne
zainteresovaná,

1) poskytevať pôžičky a prijímať fa
ranicie vo výške presahujúcej Ks 5.900,

])povoľovať rozpočtové presuny a vý
davky, s ktorými rozpočet nerátal.

8 12.

1 « 2 A„.[) Zasadnutia výboru svoláva predse
a S primeraným termínom a s oznáme

ním predmetu.

Č) Predseda .môže na zasadnutie po

zvať aj úradníkov Komory, prípadne znaj
cov.

() Účasť členov výboru na zasadnu
tiach je povinná.

() O zasadnutiach výboru sa spíše zá
pisnica. Jej správnosť overia dvaja prí
tomní členovia výboru, ktorých s prípadu
na prípad určí predseda.

Vyhlášky Komory.

S 13.

Vyhlášky Komory sa uverejňujúv
Úradných novinách.

Disciplinárna komisia.

S 14.

() Disciplinárnu právomoc Komory vy
konáva disciplinárna komisia, ktorá sa
skladá:

a) z disciplinárneho senátu,
b) z disciplinárneho obžalobcu.
(7) Disciplinárny senát sa skladá z

predsedu a zo štyroch členov, ktorých
z členov Komory menuje a odvoláva pred
seda Komory. Za každého člena určí pred
seda aj jedného náhradníka a zároveň ur
čí, ktorý člen disciplinárneho senátu za

mohol vykonávať svoju funkciu.
(").Disciplinárneho obžalobcu a jeho

náhradníka z členov Komory menuje a 0d:
voláva predseda Komory.
.. () Funkčné obdobie disciplinárneho se
nátu a disciplinárneho obžalobcu trvá rok.

Č) Do pôsobnosti disciplinárneho sená
tu patrí rozhodovať o vine a uložiť trest
v prípadoch, ak niektorý člen Komery
konaním a či opominutím sa previní opro
ti svojím stavovským povinnostiam ako
novinár a či vydavateľ, alebo poruší svo
je povinností ako člen alebo funkcionir
Komory. Oznámenie o previnení treba
urobiť u disciplinárneho obžalobcu, ktorý
na oznámenie alebo z vlastného podnetu
vyšetrí skutkový stav a podá o veci zprá
vu ptedsedovi Komory. Ak predseda Ko
mory je toho názoru, že ide o skutkové
znaky disciplinárneho previnenia, prikáže
vec disciplinárnemu senátu na rozhodova:
nie, Predseda disciplinárneho senátu urč
termín na pojednávanie, na ktoré pozvé
obžalobcu, obvineného, poškodeného, pr
padne aj svedkov a znalcov. O termlň“
pojednávania treba upovedomiť aj pre“
sedu Komory, ktorý má prístup na pole“
návanie. Pojednávanie je neverejné a V“
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die ho predseda senátu. Na pojednávaní
treba zistiť skutkový stav vypočutím ob
vineného a poškodeného, prípadne aj
svedkov a znalcov a prečítaním písom
ných dôkazov. Výsluchy prevádza predse
da senátu, ala s jeho súhlasom môžu dá
vať otázky vypočúvaným osobám aj ostat
ní členovia senátu, obžalobca a obvinený.
Po zistení skutkového stavu rozhoduje
senát na tajnom zasadnutí väčšínou hla
sov 0 vine a 0 treste. Ak uzná, že obvine
ný nie je vinný, vynesie oslobodzujúci
rozsudok,
vysloví vinu a ulôží primeraný trest. Roz
sudok hneď po vynesení vyhlási predseda
senátu. Písomné vyhotovenie rozsudku
doručí sa predsedovi Komory, obžalobco
vi a obvinenému do 8 dní.

(“) Disciplinárne tresty sú:
a) napomenutie,
b) pokarhanie,
c) peňažná pokuta

5.000,
d) pozbavenie funkcie v Komore,
e) vylúčenie z členských práv na urči

tý čas,
Peňažná pokuta vymáha sa na základe

písomného — rozsudku administratívnou

až do výšky Ks

a n.
() Obžalobca a obvinený majú právo

na pojednávaní pred disciplinárnym sená
tom vyjadriť sa na každý dôkaz a podá
vať návrhy ohľadomdôkažov i meritórne
ho rozhodnutia senátu.

Č) O: vylúčení. alebo. zamietnutí. člena
disciplinárneho

O .vylúčení: alebo zamietnutí
predseda. Komory. Namiesto vylúčeného
alebo zamietnútého člena senátu nastupu
je náhradník. Funkciu vylúčeného alebo
zamietnutého predsedu senátu: vykonáva
zástupca (ods. 2).

nárneho senátu upraví rokovací poriadok
disciplinárneho senátu, ktorý po schválení
výborom vydá a v Úradných novinách vy
hlási predseda Komory.

C“) O povahe funkcie a o náhrade sku
točných výloh členov disciplinárneho se
nátu a. obžalobcu platia primerane usta
nevenia $ 00ods. 445.

Smierčí senát.

S 15.

() Osobňé Spory, sťažnosti a žaloby
členov medzí sebou urovnáva smierčí se

nát, ktorý sa skladá z predsedu a zo šty

padu na prípad predseda Komory, ktorý
je zároveň predsedom smierčieho senátu.

() Členovia Komory sú pod následka
mi disciplinárneho stíhania povinní pri
sporoch medzi sebou, vyplývajúcich zo
stavovského pomeru, skôr než nastúpia
cestu súdneho pokračovania, požiadať.
predsedu Komory o smierčie pokračova
nie.

) Podrobnosti o rokovaní smierčieho
senátu upraví rokovací poriadok smier
čieho senátu, ktorý po schválení výborom
vydá a v Úradných novinách vyhlási
predseda Komory.

U) O povahe funkcie a o náhrade slku
točných výloh smierčieho senátu platia
primerané ustanoveniá $ 10 ods, 4a 5.

Diel druhý.
Hospodárenie Komory, 

8. 16,

Prostriedky potrebné na uhradenie
nákladov Komory uhradia sa:

a) z výnosu majetku Komory,
b) z členských príspevkov ($ 17) a po

platkov (5 13),
c) z prípadných príspevkov štátneho

rozpočtu v kapitole Ministerstva vnútra,
d) z darov a iných venovaní,
e) prípadne z iných príjmov.

8 17,

() Členské príspevky sú povinní pla
tiť povinnía dobrovoľníčlenovia Komo

€) Výšku členských príspevkov urču
je výbor.

() Členské príspevky vyrubuje .a vy
berá Komora,odvádza ich vydávateľ,a
to aj za novinárov, ktorých zamestnáva.
Vydavateľ môže pri výplate požitkov no
vinárovi sraziť členské príspevky, pripa
dajúce na to-ktoré obdobie. Ak vydavä
teľ toto svoje právo nepoužije, prí neskor
ších výplatách môže ho použiť iba potiaľ,
kým od toho-ktorého platobného obdobia
neuplynulo viac než 6 mesiacov. To isté
platí aj v prípadoch, keď sa členské prí
spevky vyberaly dodatočne preto, lebo
vydavateľ nepredložil Komore včas údaje,
potrebné na vyrúbenie členského príspevku (5 5).

() Členské príspevky: sa vymáhajú na
základe výmeru Komory administratívnou
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exekúciou podľa vl, nar. č. 8/1928 Sb. z.
a n. Platobný výmer je vykonateľný, ak
od jeho. doručenia uplynulo 15 dní.

(5) Právo Komory vyrúbiť členské prí
spevky sa premlčuje po troch rokoch odo
dňa sročnosti,

() V prípade prijatia za dobrovoľného
člena vyrubí Komora členské príspevky.
Ak je dobrovoľným členom. novinár, kto
rý vystúpil z redakcie periodickej tlače
bez toho, že by prestúpil do redakcie inej
($ 6 ods. 1), treba členské príspevky vyru
biť podľa platového základu v poslednom
zamestnaní požívaného. Ak by dobrovoľ
ný člen určený členský príspevok neod
viedol do 30 dní odo dňa vyrubenia, dob
rovoľné členstvo sa samočinne zrušuje.

8 18.

() Poplatky sú platby, ktoré Komora
je oprávnená požadovať za svoje úkony
alebo za používanie svojho zariadenia.

() Druh, výšku a spôsob vyrubovania
poplatkov určuje predseda v rámci sa
dzieb ustálených výborom.

Č) Ustanovenie $ 17 ods. 4 platí ob
dobne aj pre poplatky,

Diel tretí.
Štátny dozor.

$ 19.

Štátny dozor nad činnosťou Komory
>rislúcha Ministerstvu vnútra,

Diel štvrtý.
Trestné a záverečné ustanovenia,

8 20,

U) Priestupku sa dopúšťa, pokiaľ čin
lie je prísnejšie trestný:

a) vydavateľ, ktorý nepodá včas ale
>o vôbec prihlášku podľa 8 5,

b) vydavateľ alebo novinár, ktorí ne
ravdivými údajmi dosiahli, alebo sa sna
ja dosiahnuť vyrubenia členského prí
pevku vo výmere nižšej,

c] vydavateľ, ktorý pri vytvorení re
lakčnej časti zamestnáva u svojho perio
lického časopisu osoby, ktoré nie sú no
rinármi,

d) kto si neoprávnene privlastňuje a
žíva tituly podľa 8 3.

Č) Priestupky podľa ods. 1 trescú
kresné (štátne policajné) úrady peňaž
vým trestom až do Ks 5000.—, Za nevy

možiteľný peňažný trest treba uložiť ná.
hradný trest zatvorenia až do 14 dní,

8 21.

Právne predpisy, odporujúce tomuto
zákonu, sa zrušujú.

8 22,

Dňom účinnosti tohto zákona Sväz no
vinárov na Slovensku zaniká, Majetok
Sväzu novinárov na Slovensku prechádza
do vlastníctva Komory. Komora ručí za
pohľadávky tretích osôb oproti Sväzuno
vinárov na Slovensku len do výšky pre
vzatého majetku.

8 23.

Tento zákon vykoná minister vnútra
so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tíso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.,
aj za predsedu vlády.

Sivák v. r.
aj za min. Dr. Fritza

Čatloš v. r.
Dr. Pružinský v. r.
Dr. Medrický v. r. Dr. Karvaš v. r.

66.
Vyhláška

ministra hospodárstva
zodňa 26. mája 1944

o finančnom zabezpečení rozšírenia Po
pradského vodovodu pre obec Matejovce,
okres Poprad, ako stavby štátom podpo

rovanej.

Podľa $ 3 ods. 1 zákona č. 20/1941
SI. z. (v ďalšom texte — zákon) a podo
hode s ministrom financií vyhľasujem
finančné zabezpečenie rozšírenia Poprad
ského vodovodu pre obec Matejovce, okreš
Poprad, ako stavby štátom podporovanej
takto:

() Úlohu stavebníka vykoná politická
cbec Matejovce. ,

(7) Stavebný náklad činí 3,000.000KS.
Č) Stavbu bude udržovať na vlastný

náklad a nebezpečenstvo stavebník.
U) Časový program. sťávby určuje si

na roky 1943 a 1944 s postupným 000ložením ročných súm 1,000.000 a 2,000.
Ks.
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Č) Podľa 8 9 ods. 1 zákona poskytuje
štát na úhradu stavebného nákladu vy
čísleného v ods. Z príspevok v pôžičko
vej forme podľa $ 10 ods. 1 zákona, a to
90% do sumy 1,650.000 Ks. V dôsledku
toho bude štát platiť anuitu z pôžičky,
ktorú politická obec Matejovce obstará na
úhradu povoleného príspevku.

() Župa Tatranská prispieva podľa
Ň 9 ods. Z zákona na úhradu stavebného
nákľadu vyčísleného v ods. 2 v hotovosti
10% do sumy 300.000 Ks.

Dr. Medrícký v. r.

67.
Zákon

zo dňa 15. júna 1944,
ktorým sa zrušuje zákon o potravnej daní

na čiare.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

$1.
(!) Zákon č. 264/1920 Sb. z. a n. sa

zrušuje. ť
(%)Na zavedené už pokračovania po

dľa zákona č. 264/1920 Sb. z. a n. pred
účinnosťou tohto zákona až do ich právo
platného ukončenia vzťahujú sa prísluš
né ustanovenia zákona č. 264/1920 Sb.
z. an.

$ 2.

- Tento zákon nadobúda účinnosti dňom
1. júla 1944: vykoná ho minister financií
so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.

Dr, Pružinský v. r. Sívák v. r.
Dr. Medrický v. r. aj za min. Dr. Fritza

Stano v. r.

Vyhláška
ministra hospodárstva

zo dňa 25. februára 1944
o finančnom zabezpečení vybudovania vo
dovodu na zásobovanie vodou pre obec

Vyhne, okres NováBaňa, ako stavby štá
tom podporovanej.

Podľa $ 3 ods. 1 zákona č. 20/1941 SI.
Z. (v ďalšom texte — zákon) a po dohode
s ministrom financií vyhlasujem finanč
né zabezpečenie vybudovania vodovodu
na zásobenie vodou pre obec Vyhne,okres
Nová Baňa, ako stavby štátom podporo
vanej takto:

(") Úlohu stavebníka vykoná politická
obecVyhne. MN

(%)Stavebný nákľad činí 2,800.000 Ks.
- ©) Stavbu bude udržovať na vlastný

náklad a nebezpečenstvo stavebník.
() Časový program stavby sa určuje

na roky 1948 a 1944 s postupným vynalo
žením ročných súm 500.000 a 2,300.000Ks.

Č) Podľa $9 ods. 1 zákona poskytuje
štát na úhradu stavebného nákladu vyčí
sleného v ods. 2 príspevok 54% do sumy
1,512.000 Ks. Na tento príspevok vy
platí štát 12.000 Ks v hotovosti a, zvyšok
príspevku do sumy 1,500.000 Ks uhradí
štát v pôžičkovej forme podľa $ 10 ods.
1 zákona. V dôsledku toho bude štát platiť
amuitu z pôžičky, ktorú politickej obci Vy
hne obsťará na úhrädu uvedeného zvyšku
príspevku.

() Župa Pohronská prispieva -podľa
8 9 ods. Z zákona na úhraďu stavebného
nálkladu vyčísleného v ods. 2 v hotovosti
10% čiže do sumy 280.000 Ks.

Dr. Medrický v. r.

69.
Vyhláška

ministra národnej obrany
zo dňa 14. júna 1944

o nástupnom termíne vysvätených (ordí
novaných) duchovných aŠkolských bra
tov do prezenčnej služby v roku 1944.

Podľa $ 14 ods. 4 zákoma č. 30/1943
SI. z. ako nástupný termín do prezenčnej
služby vysvätených (ordinovaných) du
chovných kresťanských cirkví štátom
uznaných alebo recipovaných a Školských
bratov určujem 15. júl 1944,

Čatloš v. r.
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70.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 21. júna 1944

o úprave prevádzky niektorých žívností
a iných zárobkových podnikaní za bran

nej pohotovosti štátu.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

8 1.

() Za brannej pohotovosti štátu (vy
hláška č. 115/1941 SI, z.) nesmú prevádz
ku živnosti (iného zárobkového podníka

„nia) ani zastaviť, ani obmedziť, ani sa živ
nosti (iného zárobkového podnikania)
vzdať:

1. mäsiari a udenáríi,
2. držitelia hostínskej a výčapníckej živ

nosti okrem kaviarní,
pekári,
mlynári,
obchodníci s miešaným tovarom, po
travinami a požívatinami,

6. obchodníci s konfekciou a textilným
tovarom,

7. obuvníci, obchodníci s obuvou a ko
. Zou,

8. krajčíri,
9. obchodníci so stavebným materiálom,

10. obchodníci s obilím a mlynskými vý
robkami,

11. držitelia stavebných živností (stavite
lia, murári, tesári),

12. držitelia kominárskej živností,
13. inštalatéri vodovodov a plynovodov,

obchodníci s inštalačným materiálom,
14. elektrotechníci, obchodníci s elektro

technickými potrebami,
15. sklenári, obchodníci s
sklom,

16. kľampiari, obchodníci s kľampiarsky
mi potrebami,

17. zámočníci a strojní zámočníci,
18, studniari,
19, stolári,
20. maliari anatierači, obchodníci s ma

teriálnym tovarom,
21. držitelia kníhtlačiarní, |.
22. držitelia pohrebných podnikov,
23. čističi stôk,
24. pokrývači,

IUv

tabuľovým

25. mechanici,
26. kachliari,
27. kováči,
28. inžinieri civilní: stavební pre stavby

pozemné, strojní a elektrotechnickí,
29. trafikanti.

() Živnostenský úrad I. stolice môže v
jednotlivých prípadoch z dôvodov osobit
ného zreteľa hodných povoliť výnimky
z ustanovení ods. 1 podľa smerníc vyda
ných Ministerstvom hospodárstva po do
hode s Ministerstvom vnútra.

82.
Peňažné ústavy nesmú prerušiť pre

vádzku svojho podniku ani presídliť do
inej obce bez predchádzajúceho súhlasu
Ministerstva financií, súkromné poisťov
ne nesimú tak učiniť bez predchádzajúceho
súhlasu Ministerstva vnútra.

8 3,

() Ak držitelia živností (zárobkových
podnikaní) uvedený v $ 1 ods. 1, poťažne
ich zástupcovia, ustanovení podľa plat
ných právnych predpisov nemôžu pre ne
prekonateľnú prekážku sami živnosť (zá
robkové podnikanie) prevádzať, "poťažne

kové podnikanie) opustili a neustanovili

útad prvej stolice, ak to pokladá vo ve
rejnom záujme za potrebné, cieľom neru
šenej ďalšej prevádzky živnosti (zárobko
vého podnikania) ustanoviť za zástupcu
osobu, podľa živnostenského práva spô
sobilú, prípadne osobu v živnosti (v zárob
kovom podnikaní) zamestnanú, tento zá
stupca prevádza živnosť na účet držiteľa
živnosti (zárobkového podnikania),

() Žástupcov potrebných k prevádzke
živnosti (vedeniu zárobkového podníka
nia) podľa ods. 1 možno povolať podľa
ustanovení 8-70 zákona č. 131/1936 Sb. z.

S 4

Držitelia živností (zárobkových pod
nikaní) uvedených v 8 1 ods. 1 a ich zá
stupcovia sú povinní sa starať o riadne
zásobovanie podnikov prostriedkami, kto
ré sú potrebné k prevádzke živnosti (zá
robkového podnikania).

8 5.

() Živnostenský úrad prvej stolice <—a
z jeho poverenia v neodkladných prípa
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doch aj obecný starosta — môže ohľadom
živností (zárobkových podnikaní) uvede
ných v 8 1 v obci postihnutej nepriateľ
ským leteckým útokom, ako aj v obciach
blízkych takejto obci, určiť čas prevádz
ky živnosti (zárobkového podnikania) od
chýlne od všeobecného predpisu pre ňu
platného, ako aj určiť otváraciu a zatvá
raciu hodinu aj odchýlne od ustanovenia
$8 1 a 2 vládneho nariadenia č. 117/1942
Sl. z.

() Spôsobom uvedeným v ods. 1 a 2
možno určiť aj čas prevádzky živnosti
(zárobkových podnikaní) uvedených v 8 1
v nedeľu a vo sviatok, ak je to v obci po
stihnutej nepriateľským leteckým útokom,
poťažne aj v obciach blízkych takejto obci
nevyhnutne potrebné vo verejnom záuj

me.
8 6.

Ak sa ukáže potreba učiniť opatrenia
uvedené v $8 3 a 5 ohľadom peňažných
ústavov a súkromných poisťovní, vykoná
ich príslušné dozorné ministerstvo.

S. 7,

Týmto nariadením nie sú dotknuté
ustanovenia $ 69 zákona č. 259/1924 Sb,
z. a n. ani nariadenie s mocou zákona č.
16/1941 SI. z.

8 8.

Nezachovanie ustanovení 8 1 ods. 1,
82a 584 ako aj predpisov a opatrení
vydaných (učinených) podľa $8 35 a 6
tresce okresný (štátny policajný) úrad,
ak nejde o čin prísnejšie trestný ako prie
stupok peňažným trestom do Ks 60.000.—.
Nevymožiteľný peňažný trest má sa pre
meniť na zatvorenie do 60 dní.

S 9,
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia, vykoná ho minister
vnútra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tíso v. r.
Mach v. r.

aj za predsedu vlády
Čatloš v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v. r.
Sívák v. r. Dr. Karvaš v. r.

0 —.
Vládne nariadenie

zo dňa 21. júna 1944
o pracovnej povinností za brannej

pohotovosti štátu.
Vláda Slovenskej republiky podľa $ 60

ods 1 zákona č. 131/1936 Sb. z, a n. na
riaďuje:

s1.
Ak pracovná povinnosť nie je určená

už podľa 8 60 ods. 2, poťažne $ 64 zákona
č. 131/1936 Sb. z. a n., ukladá sa pracov
ná povinnosť:

a) osobám zamestnaným v podnikoch,
ústavoch a iných zariadeniach uvedených
vä“ i a 3 vládneho nariadenia č. 197/1936
Sb. z an. a to bez ohľadu na to, či sú
tieto podniky prevádzané ako živnosti to
váreňské (podľa rovnakých prevodzova
cích zásad ako živnosti továreňské) alebo

b) osobám zamestnanýmv živnosti
1. mliekáreňskej,
2. mäsiarskej a údenárskej,
3. hostínskej a výčapníckej (okrem ka

viarní),
4, pekárskej,
5. mlynárskej,
6. obchodu s miešaným tovarom, po

travinami a požívatinami,
7. obchodu s obilím a mlynskými vý

robkami,
8. obchodu s konfekciou a textíliami,
9, krajčírskej,
10. obuvníckej a obchodu

kožou,
11. stavebnej ($522 bod 6 zák. č. 259/

1924 Sb. z. a n.),
12, obchodu so stavebným materiálom,
13. stolárskej,
14. sklenárskej a obchodu s tabuľovým

sklom,
15. maliarskej a natieračskej,
16. obchodu s materiálnym tovarom,
17, kľampiarskej a obchodu. s kľam

piarskymi potrebami,
18, studniarskej,
19, pokrývačskej,
20. kachliarskej,
21. kominárskej,
22. kováčskej,
23. zámočníckej, strojnozámočníckej a

mechanickej,
24. inštalácie vodovodov a plynovodov

a obchodu s inštalačným materiálom,
25. elektrotechnickej a obchodu s elek

trotechnickými potrebami,
26. čističov stôk,

nakoľko sa na tieto osoby nevzťahuje
už ustanovenie písm. a),

c) osobám zamestnaným:
1. v podnikoch poľnohospodárskych a

podnikoch chovateľských,
2. v tehelniach,
3. na pílach a v skladoch dreva,

obuvou a
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4. v podnikoch na ťažbu dreva,
5. v podnikoch na výrobu debien a

sudov,
6. v podnikoch pre dopravu nákladov

alebo osôb,
7. v podnikoch pohrebných,
8. v karantenných, dezinfekčných, či

stiacich a spaľovacích staniciach,
9. v prádelniach a čistiarniach,

10. v mydliarniach a sviečkárniach,
11. v bitúnkoch,
12. v podnikoch na ťažbu prirodzených

minerálnychvôda solí,
13. v tlačiarniach každého druhu,
14. v trafikách,
15. u civilných inžinierov stavebných a

pre pozemné staviteľstvo a u civilných
inžinierov strojných a elektrotechnických
ako živnostensky pomocný personál (8 12
zák. č. 49/1941 SI. z.),

16 vo vodárňach, plynárňach a elek
trárňach,

17. v peňažných ústavoch,
18. v súkromných poisťovniach,

19. v rozhlase,
20. v lekárňach,
21. v liečebných ústavoch, sociálnych

ustanovizniach (internátoch a pod.),
22. v Slovenskom poľnohospodárskom

sväze pre speňažovanie zvierat a živočíš
nych výrobkov, družstvo s r. o. (Slovpol),

23. v Mliekárskom syndikáte,
24. v Sväze mliekární,
25. v Družstve pre predaj bryndze,

nakoľko sa na tieto osoby nevzťahuje už
ustanovenie písm. a).

S2,
"Pracovná povinnosť (S 1) sa vzťahuje

na všetkých zamestnancov v pracovných
oboroch uvedených v S 1 bez zreteľa na
ich vek a pohlavie.

53.
Vládne nariadenie č. 45/1942 SI. z. sa

zrušuje.
S 4.

Toto "nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia aplatí za brannej poho
tovosti štátu, vyhlásenej vyhláškou č. 115/
1941 SI. z., vykoná hominister vnútra so
zúčastnenými ministrami.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády

Dr. Medrický v. r.
Stano v, r.
Dr. Karvaš v. r.

———

Čatloš v. r.
Sivák v. r.
za min. Dr. Fritza

172.

Nariadenie
s mocou zákona

zo dňa 14. júna 1944,
ktorým sa zriaďuje o Slovenskej národnej
banky v Bratislave Fond pre umožnenie

devízových obchodov.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona č. 185/1939 SI, z. nariaďuje:

81.

() Pri Slovenskej národnej banke
v Bratislave zriaďuje sa Fond pre umož
nenie devizových obchodov (v ďalšom
texte — „Fondď)).

() Účelom Fondu je napomáhať a
umožňovať devizové obchodya s nimi sú
visiace transakcie, potrebné v záujme
slovenského devizového hospodárstva.

82,
() Fond je samostatnou právnickou

osobou: spravuje ho Slovenská národná
banka, oddelene od svojho majetku.

() Fond zastupuje navonok guvernér
Slovenskej národnej banky.

() Štatút Fondu vydá minister financií.
Štatút sa vyhlási v Slovenskom zákonníku.

8 3.

() Účelový majetok Slovenskej národ
nej banky v Bratislave, nadobudnutý do
dňa vyhlásenia tohto nariadenia z pro
striedkov, získaných vyberaním príspev
kov pri povoľovaní úhrad vo voľných
devizách prevedie sa do Fondu.

() Fond dotuje podľa hospodárskej
potreby Slovenská národná banka z prí
spevkov uvedených v ods. 1,

S 4,

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister fi
nancií.

Dr. Tíso v. r.
Mach v. r.

aj za predsedu vlády

Čatloš v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružínský v. r. Stano v. r.
Sívák v. r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Karvaš v. r.



Slovenský zákonník
Ročník 1944.Čiastka 19. Vydaná dňa 1. júla 1944,

OBSAH: (73.—77,) 73. Vyhláška ministra hospodárstva o finančnom zabezpečení vybudovania
stokovej kanilzácie v okresnom sídle Krupina ako stavby štátom podporovanej. — 74,
Nariadenie predsedu Najvyššieho úradu pre zásobovanie o zrušení kontroly vozidiel na
hraniciach mesta Bratislavy. — 75. Vyhláška ministra financií, ktorou sa uverejňuje
opatrenie Slovenskej národnej banky v Bratislave o. povinnom vyrovnávaní záväzkov
za tovar voči Nemeckej ríši, Belgicku a Holandsku. — 76. Vyhláška ministra hospo
dárstva o finančnom zabezpečení vybudovania stokovej
časť a strednú časť mesta, položenú nad hradom v okresnom sídle Zvolen ako stavby
štátom podporovanej. — 77, Vyhláška ministra hospodárstva o finančnom zabezpečení
rozšírenia vodovodu v okresnom sídle Banská Bystrica ako stavby štátom podporovanej.

kanalizácie pre juhozápadnú

173.
Vyhláška

ministra hospodárstva
zo dňa 20. júna 1944

o finančnom zabezpečení vybudovania sto.
kovej kanalizácie v okresnom sídle Krupína

ako stavby štátom podporovanej.
Podľa S 3 ods, 1 zákCna č. 20/1941 3I.

z. (v ďalšom texte —-zákon) a po dohode
s. ministrom financií vyhlasujem finančné
zabezpečenie vybudovania: stokovej kana
lizácie v okresnom sídle Krupina ako siťav
by štátom podporovanej tákio:

() Úlohu stavebníka vykoná politická
obec Krupina.

() Stavebný náklad činí 8,000.000 Ks.
(7)Stavbu bude udržovať na vlastný

náklad a nebezpečenstvo stavebník,
(“)Časový program stavby sa určuje na

roky 1941 až 1945 s postupným vymaľože
ním ročných súm, a to 1,800.000Ks do kon
ca roku 1943, v ďalších rokoch 3,000.000 a
3,200.000 Ks,

(7) Podľa 8 9 ods, 1 zákona poskytuje
štát na úhradu stavebného nákladu vyčís
leného v ods. 2 príspevok. 44% do sumy
3,520.000 Ks. Na tento príspevok vyplatí
štát 320.000 Ks v hotovosti a zvyšok prí
spevku do sumy 3,200.000 Ks uhradí štát
v pôžičkovej forme podľa 8 10 ods, 1 zá
kona. V dôsleďku toho buďe štát pľatiť
anuity z pôžičky, ktorú politická obec
Krupina obstará na úhradu uvedeného
zvyšku príspevku. 1

(“)Župa Pohronská prispieva podľa 8 9
ods, 2 zákona na úhradu stavebného ná
kladu vyčísleného v ods, 2 v hotovosti, a to
10%/ do sumy 800.000 Ks.

Dr. Medrický v. r.

Cena Ks 1.—.

14.
Nariadenie i

predsedu Najvyššieho úradu
pre zásobovanie

zo dňa 9. júna 1944
o zrušení kontroly vozidiel na hraníciach

mesta Bratislavy,

Podľa $8 4 zákona č. 100/1942 SI, z. so
súhlasom prezidenta republiky a predsedu
vlády nariaďujem:

81.

Nariadenie predsedu Najvyššieho úra
du pre zásobovanie č. 128/1942 SI, z. sa
zrušuje,

8 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom 1. júla, 1944,

Dr. Karvaš v. r.

753.

Vyhláška
ministra financií

zo dňa 23. júna 1944,
ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej
nárCdnej banky v Bratislave o povínnom
vyrovnávaní záväzkov za tovar voči Ne

meckej ríši, Belgicku a Holandsku.

Podľa S 3 nariadenia s mocou zákona
č. 152/1940 SI. z. vyhlasujem opatrenie S.0
venskej národnej banky č. 51,

Súčasne zrušujem vyhlášku č. 125/1943
SI. z., ktomou bolo uverejnené opatrenie



210

Slovenskej národnej banky č. 44 o povin
nom vyrovnávaní záväzkov za lovar voči
Nemeckej ríši,

Dr. Pružinský v. r.

Opatrenie
Slovenskej národnej banky

(č. 51)
zo dňa 19. júna 1944

o povinnom vyrovnávaní záväzkov za to
var vočí Nemeckej ríši, Belgicku a

Holandsku.

Na základe nariadenia s mocou zákona
č. 152/1940 SI, z. činí Slovenská národná
banka toto opatrenie:

Ň S 1.

() Dlžníci vočí Nemeckej ríši (i s Pro
tektorátom Čechy a Morava), Belgicku a
Holandsku sú povinní vyrovnať svoje zá
vázky za tovar v lehote určenej v $ 3
na podklade povolenia Slovenskej národ
nej banky alebo mať 0d nej povolenie na
odklad vyrovnania záväzkov.

() Záväzky za tovar v smysie tohto
opatrenia sú tie, ktoré pochádzajú z dodá
vok tovarov z Nemeckej ríše, Belgicka ale
bo Holandska, ako aj záväzky voči uvede
ným štátom. za zošľachtenie, opravy a iné
úkony prevedené v rámci rôznych druhov
záznamného styku uvedených v $ 63 zá
kona č. 114/1927 Sb, z. a n. Pre výšku zá
väzkov je smerodajná skutočná hodnota
dodaných tovarov, poťažne skutočná hod
nota zošľachtenia alebo iného úkonu tvo
riaceho predmet povoleného záznamného
styku.

82.

Povinnosti v smysle tohto opatrenia
nepodliehajú dlžníci, u ktorých úhrn zá
väzkov podľa 8 1 voči tam uvedeným
štátom v žiadnom okamžiku neprevyšuje
jednotlive sumu Ks 5.000.—.

s 3.
U)Ako lehota na vyrovnanie záväzkov

určuje sa termín 60 dní odo dňa colného
odbavenia tovaru do voľného obehu [vy
clievanie tovaru, záznamný styk a dovoz
ný styk s colnou výhodou).

Č) V pochybných prípadoch prislúcha
Slovenskej národnej banke určiť deň, od
ktorého sa lehoty počítajú.

Č) Tovarové záväzky vzniklé pred účin
nosťou tohto opatrenia, u ktorých už uply
nula 60-denná lehota, musia byť zaplatené
v doteraz predpísanej 3-mesačnej lehote,
najneskoršie však do 15, júla t, r., ak si
dlžník nezadovážil do tejto lehoty povo
lenie Slovenskej národnej banky ma ed
klad vyrovnania záväzku.

Č) Povolenie na odklad vyrovnania zá
väzku platí všeobecne 3 mesiace Odo dňa
udejenia, ak v povolení Slovenskej národ
nej banky nie je výslovne stanovené inak.

84,
() Dňom vyrovnania záväzku rozumie

Sa pri platbe na cľearing deň skutočnej
platby na príslušný clearingový účet u Slo
venskej národnej banky. Pri inom vyrovna
ní záväzku (kompenzácia, odpustenie zá
väzku so strany veriteľa a pod.) je rozhod»
ná doba platnosti, ktorá je na príslušnom
povolení vyznačená.

() Ak veriteľ v Nemeckej ríši, Belgic
ku alebo Holandsku odmietne prijať úhra
du poukázanú mu v lehote určenej v 8 3,
dlžník je povinný vyrovnať svoj záväzok
úhradou dlžnej sumy do príslušného štátu
a jej složením do súdneho depozitu v 40
tyčnom štáte. >

+ 85.

Záväzky za tovar možno v odôvodne
ných prípadoch s povolením Slovenskej
národnej banky premeniť na záväzky pô
vahy finančnej, na ktoré sa predpisy tohto
opatrenia nevzťahujú,

86.
() Pri povolení odkladu vyrovnania zá

väzku alebo prí povolení premeny záväz

lakéto povolenie musí byť priložené okrem
obvyklých dokladov aj vyhlásenie zahra:
ničného veriteľa, že schvaľuje odklad plať
by alebo premenu záväzku.

() Povolenie na odklad platby alebo
na premenu záväzku podľa $85 môže Slo
venská národná bamka viazať na splnenie
ňou stanovených podmienok.

8 7,

Opatrenie Slovenskej národnej banky
č. 44, ktoré bolo uverejnené vyhláškou
ministra financií č. 125/1943 SÍ. z., sa sú
časne zrušuje.
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8 8,

Toto opatrenie nadobúda účinnosťdňom
vyhlásenia. |

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BANKA
V BRATISLAVE

Guvernér:
Dr. Karvaš v. r.

Riaditeľ:
Vírsík v. r.

16.
Vyhláška

ministra hospodárstva
zo dňa 20. júna 1944

o finančnom zabezpečení vybudovania sto
kovej kanalizácie pre juhozápadnú časť
mesta a strednú časť mesta, položenú nad
hradom v okresnom sídle Zvolen ako stav

by štátom podporovanej.

Podľa S 3 ods. 1 zákona č. 20/1941 SI.
z. (v ďalšom texte — zákon) a po dohode
s ministrom financií vyhlasujem finančné
zabezpečenie vybudovania stokovej kana
lizácie pre juhozápadnú časťmesta a stred
nú časť mesta, položenú nad hradom v
okresnom sídle Zvoľen ako stavby štátom
podporovanej takto:

() Úlohu stavebníka vykonala politická
obec Zvolen.

() Stavebný náklad činí 2,800.000 Ks,
() Stavbu bude udržovať na vlastný

náklad a nebezpečenstvo stavebník.
() Časový program stavby sa splnil v

rokoch 1941 až 1943,
) Podľa 8 9 ods. 1 poskytuje štát na

úhradu stavebného nákladu vyčísľlenéhov
ods. 2 príspevok v hotovosti, a to 45% do
sumy 1,260.000 Ks.

(“) Župa. Pohronská prispieva podľa S 9
ods. 2 zákona v hotovosti 100/7do sumy
280.000 Ks,

Dr. Medrický v. r.

77.
Vyhláška |

ministra hospodárstva
zo dňa 20. júna 1944

o finančnom zabezpečení rozšírenia vodo
vodu v okresnom sídle Banská Bystrica

ako stavby štátom podporovanej,

Podľa S 3 ods. 1 zákona č. 20/1941 SI.
z. (v ďalšom texte — zákon) a po dohode
5 ministrom financií vyhlasujem finančné
zabezpečenie rozšírenia vodovodu v okres
nom sídle Banská Bystrica ako stavby štá
tom podporovanejtakto:

() Úlohu sťavebníka vykoná politická
obec mesto Banská Bystrica,

() Stavebný náklad činí 5,000.000 Kis.
() Stavbu bude udržovať na vlastný

náklad a nebezpečenstvo stavebník,
(“)Časový program stavby sa určuje na

roky 1943 až 1945 s postupným vynalože
ním ročných súm 200.000, 3,000,000 a
1,800.000 Ks.

Č) Podľa S 9 ods. 1 zákona poskytuje
štát na úhradu stavebného: nákladu vyčís
leného v ods. 2 príspevok, a to 459%6do su
my 2,250,000Ks, Na tento príspevok vypla
tí štát 50.000 Ks v hotovosti a zvyšok prí
spevku do sumy 2,200.000 Ks uhradí šťát
v pôžičkovej forme podľa S 10 ods. 1 zá
kona, V dôsledku toho bude štát platiť
anuity z pôžičky, ktorú politická obec me
sto Banská Bystrica obstará na úhradu
uvedeného zvyšku príspevku,

(") Župa Pohronská prispieva podľa 8 9
ods, 2 zákona ma úhraďu stavebného ná
kladu vyčísleného v ods. 2 v hotovostí, a
bo 109/0do sumy 500.000 Ks,

Dr. Medrický v. r.
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Čiastka 20. Ročník 1944.

osôb odrastlých školskej povinnosti

úpravy
ako stavby

(výmena not zo dňa 5. augusta 1941),

178.

Vládne nariadeniezo dňa 21. júna 1944
o skúškach osôb odrastlých školskej po
vinnosti z učíva meštianskej školy a

jednoročného učebného náukobehu.

Vláda Slovenskej republiky podľa S
148 zák. čl. AXXVIII/1868 nariaďuje:

Diel prvý.
Skúšky z učíva meštianskej školy,

$8 1.

Skúšku z učiva meštianskej školy
(v ďalšom texte — ,„skúška“) môže skla
dať, kto celkom splnil školskú povinnosť
(8 11 zák. č. 308/1940 SI. z.), ale do me
štianskej školy alebo vôbec nechodil, ale
bo ju nevychodil úplne, alebo nevychodil
s úspechom jej najvyššiu triedu,

S2,
() Skúšky možno skladať dvakrát

ročne, a to v mesiaci januári a júni, pred
skúšobnou komisiou na meštianskych
školách.

() Skúšobná komisia sa skladá z pred
sedu a z potrebného počtu členov.

() Predsedu, členov, ako aj potrebný
počet náhradníkov komisie vymenúva
minister školstva a národnej osvety na
funkčné obdobie troch školských rokov,
a to predsedu (náhradníkov) — zpomedzi
škôldozorcov, členov (náhradníkov) —
zpomedzi riaditeľov a učiteľov meštian
skych škôl,

(“) Skúšobnú komisiu pre jednotlivé
skúšky sostavuje z členov uvedených v
ods. 3 predseda komisie, a to tak, aby
v nej boli zastúpení učitelia, kvalifikovaní
pre všetky predmety (8 4 ods. 1 a 3).

(") Učitelia, ktorí kandidáta súkrom
ne pripravovali na skúšku, alebo ktorí sú

Cena Ks 2.—,

republikou a Dánskym kráľovstvom

s ním v príbuzenskom pomere do 2. stup
ňa alebo poručníckom pomere, nemôžu
byť členmi skúšobnej komísie (ods. 4).

8 3.

() Žiadosť o povolenie skladať skúšku
podáva sa škôldozornému úradu, prísluš
nému podľa bydliska alebo pobytu žia
dateľa: treba ju doložiť svedectvom o
štátnom občianstve, posledným školským
vysvedčením, rodným (krstným) listom,
svedectvom mravnej zachovalosti a inými
dokladmi, ktoré prípadne určí Minister
stvo školstva a národnej osvety. Žiadostí
pre januárový termín treba podať v no
vembri, pre júnový termín — v apríli.

(7) O pripustení na skúšku rozhoduje
predseda komisie. Proti zamietavému
rozhodnutiu môže sa žiadateľ odvolať do
15 dní od doručenia na Ministerstvo škol
stva a národnej osvety."

S 4.

(“) Skúšajú sa všetky povinné pred
mety meštianskej školy v rozsahu vyme
dzenom učebnými osnovami pre všetky
triedy.

(“) Skúšky z jednotlivých povinných
predmetov možno odpustiť len za tých
istých podmienok, pri ktorých sa žiaci
meštianskych škôl oslobodzujú od vyučo
vania patričného predmetu. Také oslo
bodenie poznačí sa vo vysvedčení na
mieste známky s odvolaním sa na toto
nariadenie.

() Kandidát môže skladať skúšku aj
z nepovinných predmetov, ktoré sa vy
učujú na meštianskych školách.

(“) Skúška je písomná a ústna. Len pí
somne sa skúša písanie, kreslenie a ry
sovanie: jazyk vyučovací a počty, prípad
ne iný jazyk, rýchlopis a písanie strojom
— písomne aj ústne, ostatné predmety —
len ústne.
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(“) Pri ústnej skúške musia byť okrem
predsedu súčasne prítomní aspoň dvaja
členovia skúšobnej komisie. Pri skúške
písomnej majú dozor členovia skúšobnej
komisie striedavo.

85.
() O výsledku skúšky pri jednotlivých

predmetoch rozhodne skúšobná komisia
v neverejnom zasadnutí. Komisia sa usná
ša väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov
rozhodne predseda.

() O skúške sa vydá vysvedčenie.
Skúšaný složil skúšku, ak vyhovel vo
všetkých povinných predmetoch. Ak
skúšaný dostal nedostatočnú známku len
z jedného povinného predmetu, môže mu
skúšobná komisia povoliť raZ opakovať
skúšku z tohto predmetu najskôr v naj
bližšom skúšobnom termíne, ale najneskôr
do jedného roka. Ak dostal skúšaný z nie
ktorého nepovinného predmetu známku
nedostatočnú, nezapíše sa táto známka na
vysvedčenie.

() O skúške sa píše zápisnica, v kto
rej sa uvedie posudok o písomných a úst
nych skúškach z jednotlivých predmetov
a rozhodnutie komisie, Zápisnicu podpi
sujú všetci členovia skúšobnej komisie:
pripoja k nej kľasifikované písomné
práce. Zápisnicu i s prílohami treba ulo
žiť v archíve školy.

() Do triedneho výkazu najvyššej trie
dy sa zapíše meno a priezvisko skúšané
ho, jeho osobné údaje, klasifikácia a po
značí sa, že vysvedčenie bolo vydané.

() Zápisnicu, záznam v triednom vý
kaze a vysvedčenie napíše a prípadne iné
administratívne práce so skúškou spojené
vykonávä člen skúšobnej komisie, ktoré
ho určí predseda.

S6.
Vysvedčenie má obsahovať meno ško

ly, škôldozorného úradu, kandidátovo
meno a priezvisko a rodné dáta, posud
ky o prospechu v jednotlivých predme
toch a vonkajšej úprave písomných prác
známkami zavedenými na školách me
štianskych, úradné povolenie skladať
skúšku, miesto a dátum, kedy vysvedče
nie bolo vydané, podpis predsedu a vše
tkých členov skúšobnej komisie a pečiat
ku školy. |

Diel druhý.
Skúšky z učíva jednoročného učebného

náukobehu, M
S 7

() Skúšku z učiva jednoročného učeb

ného náukobehu (oddiel V. vl. nar. č. 137/
19253 Sb z. a n) môže skladať, kto
s úspechom vychodil celú meštiansku
školu alebo složil skúšku podľa ustano
vení 55 1 až 6.

() Nakoľko sa v ods. 3 a 4 neurčuje
inak, platia o skúške z učiva jednoročné
ho učebného náukobehu obdobne ustano
venia $5 2 až 6.

() Medzí absolvovaním celej meštian
skej školy alebo skúškou podľa 8 1 a me
dzi skúškou z učiva jednoročného učeb
ného náukobehu musí uplynúť najmenej
päť mesiacov.

(“) Skúšajú sa všetky povinné pred
mety jednoročného učebného náukobehu
v rozsahu, vymedzenom učebnou osno
vou.

- (Č) Skúška (ods. 1) sa skladá pred
skúšobnou komisiou podľa 8 2.

Diel tretí.
Všeobecné ustanovenia.

$8.
(/) Skúšobná taxa za skúšku z učiva

meštianskej školy činí Ks 200.— za skúš
ku z učiva jednoročného učebného ná
ukobehu — Ks 100.—,za opakovanú skúš
ku z jedného povinného predmetu ($ 5
ods. 2) — Ks 50.—.

(7) Skúšobnú taxu treba zaplatiť pred
skúškou. Ak sa žiadateľ nepodrobí skúš
ke bez vážnych dôvodov, alebo ak od
skúšky odstúpi, skúšobná ťaxa sa nevra
cia a prepadá na ciele určené v ods. 5.

() Kandidátov, ktorí svedectvom chu
doby osvedčia svoju chudobu, možno
oslobodiť od celej alebo polovičnej skú
šobnej taxy. Svedectvo chudoby treba
priložiť k žiadostí o povolenie skladať
skúšku,

(“) O oslobodení od skúšobnej taxy
podľa ods. 3, ako aj o vážnosti dôvodov
podľa ods. 2, rozhoduje skúšobná komisia.

() Skúšobná taxa patrí predsedovi a
členom komisie ako náhrada všetkých
služobných výdavkov so skúšobným úko
nom spojených. V prípade čiastočného
alebo úplného oslobodenia kandidáta od
skúšobnej taxy niet nároku na náhradu
zo štátnych alebo iných verejných pro
striedkov. Podrobnosti upraví Minister
stvo školstva a národnej osvety.

() Predsedovi (náhradníkom) a členom
(náhradníkom) skúšobnej komisie, ktorí
sú nútení v súvise so skúškami podľa
tohto nariadenia cestovať do sídla skú
šobnej komisie, uhradia sa zo štátnych



216

prostriedkov cestovné výdavky obdobne
podľa ustanovení 88 4 až 19 vládneho na
riadenia č. 136/1943 SI, z.

s9.
Vládne nariadenie č. 336/1922 Sb. z.

a n. sa zrušuje.

S 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom 1, septembra 1944: vykoná ho mi
nister školstva a národnej osvety.

Mach v. r,
za predsedu vlády.

Sívák v. r.

79,
Vyhláška

ministra hospodárstva
zo dňa 20. júna 1944

o finančnom zabezpečení uskutočnenia a
udržovania korytovej úpravy potoka Wild
bach a hospodárskej nádržky v obcí Lúčky,
okres Kremníca, ako stavby štátom podpo

rovanej.

Podľa 8 3 ods. 1 zákoma. č. 20/1941 SI.
z. (v ďalšom texte — zákon) a po dohode
s ministrom financií vyhlasujem finančné
zabezpečenie uskutočnenia a udržovania
korytovej úpravy potoka Wilďbach a ho
spodárskej nádržky v obci Lúčky, okres
Kremnica, ako stavby štátom podporova
nej takto:

() Úlohu stavebníka vykoná politická
obec Lúčky. |

(7)Stavebný náklad činí v Ks:
1. na úpravu potoka s príslu

šenstvom 2,350,000
2. na zakrytie časti upravené

ho koryta . 20.000
3. na hospodársku nádržku , 130.000

spolu 2,500,000.

Č) Stavby bude udržovať na vlastný ná
klad a nebezpečenstvo stavebník, a to, po
kiaľ ide o diela podľa ods. 2 bod 1 a 3
pomocou udržovacej istiny, ktorá sa urču
je podľa S$8 ods, 2 zákona vo výške:

a) 145,000 Ks na úpravu podľa ods. 2
bod 1,

b) 5.000 Ks na nádržku podľa ods. 2
bod 3,

spolu 150.000 Ks.
() Časový program stavby sa určuje na

roky 1941 až 1944 s postupným vynalože
ním ročných súm, a to 2,400.000 Ks do
konca roku 1943 a 100.000 Ks v roku 1944.

Č) Podľa 8 9 ods. 1 zákona poskytuje
štát na úhradu stavebného nákladu vyčís
leného v ods. 2 príspevok, a to: ,
1, na úpravu podľa bodu 1.

T3%0odo sumy . 1,762.000 Ks:
2. nanádržku podľa bodu:3.

50% do sumy 65.000 Ks:

spolu do sumy 1,827.000 Ks.
Na tento príspevok vyplatí štát 1,627.000
Ks v hotovosti a zvyšok príspevku do su
my 200.000 Ks. uhradí štát v pôžičkovej
forme podľa $ 10 ods, 1 zákoma, V dôsled
ku toho bude štát platiť anuitu z pôžičky,
ktorú politická obec Lúčky obstará na
úhradu uvedeného zvyšku príspevku.

(). Župa Pohronská prispieva podľa 3 9
ods, 2 zákona v hotovosti, a to obdobne:
1. na úpravu 15%0 do sumy 352.000 Ks,
2. na nádržku 10% Jo sumy — 13.000 Ks,

spolu do sumy 365.000 Ks.
() Podľa S 8 ods. 2 zákona poskytuje

štát na úhradu údržovacej istiny vyčíslenej
v ods. 3 príspevok v hotovosti, a to:
1. 750/0čiže najviac sumu. 108.000 Ks

na istinu podľa písm, a),
2. 400/0 čiže majviac sumu 2.000 Ks

na istinu podľapísm, b),
spolu najviac 110.000 Ks.

Dr. Medrický v. r.
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nadobudla účinnosť dňa 5. augusta 1941,

—

Herr Minister!
Unter Bezugnahme auf die úber den

Abscniuss eines riandelsabkommens zwi
scnen aer diowakischen ixepubiik und dem
Konigreich Danemark eingeleiteten Veľr
hana.ungen, beehre ich micn lhnen mit
ZuLlelen, uass die dlowakische Kegieruné
dazu bereit ist, bis zum Abschluss eines
endgúlugen Abkommens úber den gegen
selugken mandgeisverkehr zwischen der
Slowakei und Lánemark, die wirtschaitli
chen Beziehungen zwischen den beiden
Lándern in Ubereinstimmuný mit tolgen
den Bestimmungen zu refgeln, voraus£ge
setzt, dass die Dänische kegierung darín
einig ist:

1. Die Angehórigen des einen vertrag
schliessenden Lelles geniessen 1m Gebiete
des anderen veriragschliessenden Lelles
bezuglch des Haanaels und der lndustrie
dieseinen Vortelle, Begunstigungen, LĽIr
leichterungen und Nacnlásse jeder Art,
welche die Angehôrigen der meistbegún
stiésten Lánder feniessen oder feniessen
werden,

2. Aktiengesellschaften und Handels
gesellschaiten jeder Art, einschliesslich
der Industrie-, ľinanz-, Versicnerunés-,
Verkehrs- und 1ransportgesellschatten,
die im Gebiet des einen vertragschliessen
den feils ihren 3itz haben und nach seinen
Gesetzen zu Kecht bestehen, werden auch
im Gebiet des anderen Tejiles als zu Recht
bestehend anerkannt,

Sie kônnen £gleichfalls im Gebiete des
anderen vertragschliessenden Ťeils alle
ihre Rechte vor dem Gericht und den ôlf
lentlichen Amternvertreten und nament
lich vor Gericht als Kláger und Beklagter
auftreten, indem sie sich den zustándigen
Gesetzen, welche in dem Gebiete des an
deren vertragschliessenden Landes in
Geltung sind, unterwerfen,

3. Die Boden- und Gewerbeerzeugnis
se, welche aus dem Gebiete eines der
vertragschliessenden Teile stammen, un
terliegen bei Einfuhr ins Gebiet des an
deren vertragschliessenden Teils keinen
hôheren Einfuhrzóllen oder anderen Ab

(Preklad).
Pán minister!

V súvislosti so zahájením rokovaní o
uzavretí obchodnej dohody medzi Sloven
skou republikou a Dánskym kráľovstvom
mám česť Vám oznámiť, že Slovenská vlá
da je ochotná až do uzavretia konečne
platnej dohody o vzájomnom obchodnom
styku medzi Slovenskom a Dánskom,
upravovať hospodárske vzťahy medzi obo
ma zemiami v súhlase s týmito ustanove
niami, s výhradou, že dánska vláda bude
s tým súhlasiť:

1. Príslušníci jednej smluvnej Strany
budú požívať na území druhej smluvnej
Strany ohľadne obchodu a priemyslu tých
istých výhod, výsad, uľahčení a sláv kaž
dého druhu, ktoré požívajú alebo budú
požívať príslušníci zemí s najväčšou Vý
hodou.

2. Účastinné spoločnosti a obchodné
spoločností každého druhu, včítane prie
myselné, finančné, poisťovacie, dopravné
a prepravné spoločnosti, ktoré majú na
území jednej smluvnej Strany svoje sídlo
a právne jestvujú podľa tamojších záko
nov, budú aj na území druhej Strany uzna
né za právne jestvujúce,

Rovnako budú môcť na území druhej
smluvnej Strany obhajovať všetky svoje
práva pred súdmi a verejnými úradmi a
najmä vystupovať pred súdmi ako žalob
covia a žalovaní, ak sa podrobia prísluš
ným zákonom, ktoré platia na území. dru
hej smluvnej zeme.

3. Plody zeme a priemyselné výrobky,
ktoré pochádzajú z územia jednej smluv
nej Strany, nepodliehajú pri dovoze na
územie druhej smluvnej Strany nijakým
vyšším dovozným clám alebo iným dáv
kam a daniam ako tým, ktorým podlieha
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gaben und Steuern, als denen, welche die
selben Waren bei Einfuhr aus irgend
weélchen anderen Staaten, unterlieéen.

Die beiden veriragschliessenden Teile
werden sich gegenseitig die Meistbegiinsti
éungen bezislich der Austuhrzólle und
anderer beí der Ausiuhr erhobenen Abp
gaben und Šieuern gewáhren. Beide ver
traéfschliessenden Teile werden ausser
deimmdie gegenseitige Meistbegúnstigunég
bezúglich der Art der Einhebuné der Zôl
le, der Tarifieruné und Klassitizieruné,
weiters der Ausleguné des Zolltariís, des
Reexports, Umladens, Umpackens, def
Lageruné und der Rúckerstattunýé von
Zôllen, gewáhren.

4, Die Boden- und Gewerbeerzeugnis
se ejnes der vertragschliessenden Teile,
die durch das Gebiet eines anderen Staa
tes eingetiihrt werden, unterliegen bei der
Einfuhr nach dem Gebiet des anderen
vertragschliessenden Tejles keinen hôhe
ren Žôllen, Steuern oder Abgaben, als
wenn sie aus dem Ursprungsland unmit
telbar eingefiihrt worden wáren. Diese
Bestimmungen gelten sowohl fúr die un
mitteľbar durchgetiihrten, als auch fúr
Wiaren, die wáhrend der Durchiahrt um
geladen, umgepackt, oder gelagert wor
den sind.

5. In Fallen, wo es sich fúr den einen
der vertragschliessenden Teile notwendig
erweisen sollte, Verbote oder Restriktio
nen wegen der EĽinfuhr oder der Austfuhr
irgendwelcher Ware zu erlassen, die Ge
genstand des Handels zwischen den beiden
Lándern ist, verpilichtet der genannte
Teil sich dazu, soweit dies môglich ist,
Rúcksicht auf die Interessen des anderen
vertragschliessenden Teiles. zu nehmen.

6. Keine der Bestimmungen dieser vor
láuflígen Vereinbaruné enthaltenen Be
stimmungen sollen so ausgeleft werden
kônnen, dass sie das Recht der beiden
Lánder zur Einfúhruné nachstehender
Massnahmen beéfrenzen:

a) Verbote oder Beschránkungen, wel
che die ôffentliche Sicherheit betreffen,

b) Verbote oder Beschránkungen, wel
che aus (Rúcksicht auí die ôffentliche Ge
sundheit oder zum Schutze von Tieren
oder Pílanzen fegen Krankheiten, Insek
ten und gegen schädliche Parasiten erlas
sen sind,

c) Verbote oder Beschránkungen, wel
cne den Handel mit Waffen, Munition und
Kriegsgerát oder unter ausserordentlichen

ustánden anderen Kriegsbedarf betrefen,
d) Verbote oder Beschránkungen in

jú tieže tovary pri dovoze z ktoréhokol
vek iného štátu.

Obidve smluvné Strany vzájomne si
priznajú režim najvyšších výhod pri vý
vozných clách a iných pri vývoze vy
beraných dávkach a daniach, Obidve
smluvné Strany si okrem toho vzájomne
priznajú režim najvyšších výhod čo do
spôsobu vyberania ciel, tarifovania a kla
sifikovania, ďalej výkladu colnej tarify,
reexportu, prekladu, prebalenia, usklad
nenia a vrátenia cla,

4. Plodyzemea priemyselné vý
robky jednej smluvnej Strany, dovážané
cez územie iného štátu, nepodliehajú prí
dovoze do územia druhej smluvnej Stra
ny nijakým vyšším clám, daniam alebo
dávkam, ako keby sa dovážaly bezpro
stredne zo zeme pôvodu. Tieto ustanove
nia platia tak isto pre tovary bezpro
stredne prevezené, ako aj pre tovary za
prievozu prekladané, prebalované alebo
uskladnené.

5, V prípadoch, kde by sa ukázala po
treba pre jednu smluvnú Stranu vydať
zákazy a obmedzenia dovozu alebo vývo
zu nejakého tovaru, ktorý je predmetom
obchodu medzi oboma! zemiami, zaväzuje
sa menovaná Strana k tomu, nakoľko je
toto možné, že bude brať zreteľ na zá
ujmy druhej Smluvnej Strany.

#

6. Žiadne z ustanovení tohto predbež
ného Dohovoru sa nemôže vykladať tak,
že by obmedzovalo právo oboch zemí za
viesť nižšie uvedené opatrenia:

a) zákazy alebo obmedzenia týkajúce
sa verejnej bezpečnosti,

b) zákazy alebo obmedzenia vydané
vzhľadom na verejné zdravotníctvo alebo
na ochranu zvierat alebo rastlín proti ne
mociam, hmyzu a proti škodlivým para
zítom,

c) zákazy a obmedzenia ohľadne ob
chodu zbraňami, strelivom a vojenským
materiálom, alebo za mimoriadnych okol
ností ohľadne inej vojenskej potreby,

d) zákazy a obmedzenia týkajúce sa
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Bezus auf Waren, die den Gegenstand
eines Staatsmonopols bilden.

1. Die vertragschliessenden Teile ver
pílichten sich im £gegenseitigen Verkehr
die Fisenbahntarife im Sinne der Meist
begiinstiguné zu behandeln.

8. Die Bestimmungen dieser Vereinba
rungéwerden nicht angewendet werden:

a) auf Rechte und Erleichterungen,
welche einer der vertragschliessenden
Teile zur Erleichteruné des Grenzver
kehrs mit den angrenzenden Staaten —
in einer Ausdehnuné von nicht mehr als
15 km beiderseits der Grenze — einge
fúhrt hat, oder in Zukunft einfúhren wird,

b) auf Rechte und Erleichterunéen,
die sich aus einer Zollvereinigung ergeben,

c) auf die Rechte und Erleichterungen,
welche sich aus dem vorláufigen besonde
ren Žollregime, welches zwischen der
Slowakischen Republik einerseits und
dem Protektorat Bôhmen und Mähren an
dererseits besteht, ergeben,

d) auf die besonderen Begiinstigungen
und Erleichterungen, welche durch das
Kônigreich Däánemark an Schweden und
Norwegen, oder den beiden Štaaten, £e
wáhrt wurden oder werden insofern diese
irgendeinem anderen Staate nicht £e
wáhrt werden.

Mit Ausnahme der Bestimmungen
úber die Zollabgaben und Zoillbehand
lung sollen die Bestimmungen dieses Ab
kommens keine Anwendung auf Grónland
finden, wo der Handel und die Schifí
fahrt dem dánischen Staate vorbehalten
sind,.

In Anbetracht des zwischen Dáne
mark und Island gemäss dem Inhalt des
Bundesgesetzes vom 30. November 1918
beslehenden Verhältnísses, versteht es
sich von selbst, dass die Slowakische Re
publík nicht auf Grundlage der in dieser
Vereinbarung enthaltenen Bestimmunéen
die besonderen Begiinstigungen beanspru
chen kann, die Dänemark an Island £e
wáhrt hat oder in Zukunít gewáhren
sollte.

Diese Vereinbaruné tritt in Kraft, so
bald Euere Exzellenz mir gegeniiber das
Einverstándnis der dänischen Regieruné
bestátigt haben. Es kann seitens jedes der
vertragschliessenden Teile mit einer Frist
von drei Monaten gekúndist werden.

Genehmigen Sie, Herr Minister, die
Versicheruné —meiner ausgezeichneten
Hochachtuné.

Bratislava, den 5, August 1941,
Dr. Vojtech Tuka e. h,

Seiner Exzellenz
Herrn Aussenminister Erik Scaveníius.

tovarov, ktoré tvoria predmet štátneho
monopolu. .

7. Smluvné strany sa zaväzujú uplat
ňovať podľa režimu najvyšších výhod vo
vzájomnom styku železničné tarify.

8. Ustanovenia tohto Dohovoru sa ne
použijú: 0. ,

a) na práva a uľahčenia, ktoré sa pre
jednu zo smiuvných Strán zaviedly, alebo
sa v budúcnosti zavedú pre uľahčenie po
hraničného styku s pohraničným štátom
—-v šírke najviac 15 km z každej strany
hraníc,

b) na práva a uľahčenia plynúce z col
nej únie,

c) na práva a uľahčenia plynúce z
prednežného zvláštneho colného režimu,
ktorý je medzi Slovenskou republikou na
jednej strane a medzi Protektorátom Če
chy a Morava a Sudetskom na druhej
strane,

d) na zvláštne výhody a uľahčenia,

povolí Švédsku a Nórsku alebo obom štá
tom, nakoľko sa tieto žiadnemu inému štá
tu nepovolily,

S výnimkou ustanovení o colných dáv
kach a colnom zaobchádzaní nemajú sa
ustanovenia tejto Dohody nijako vzťaho
vať na Grónsko, kde obchod a plavba
je vyhradená dánskemu štátu.

Vzhľadom na vzťahy medzi Dánskom
a Islandom platné podľa obsahu spolko
vého zákona zo dňa 30. novembra 1918,
samo sebou sa rozumie, že Slovenská re
publika si nemôže nárokovať na základe
ustanovení tohto Dohovoru zvláštne vý
hody, ktoré Dánsko povolilo alebo v bu
dúcnosti Islandu povolí.

Tenio Dohovor nadobudne účinnosti,
len čo mi Vaša Excelencia potvrdí súhlas
dánskej vlády. Každá smluvná Strana moô
že ho s trojmesačnou lehotou vypovedať.

Ráčte prijať, pánminister, nistenie mo
jej hlbokej úcty,

Bratislava, dňa 5. augusta 1941.
Dr, Vojtech Tuka v. f.

Jeho Excelencii
pánu ministrovi zahraničných vecí
Erikoví Scavenius-oví,
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UDENRIGSMINISTERIET.,

Kopenhaégen, den 5. August 1941.

Herr Ministerprásident!
Ich beehre mich den Empľang von

Eurer Exzellenz Note vom 5. August 1941
zu bestátigen, die folgďendenWortlaut hat:

„Herr Minister!
Unter Bezugnahme auf die úber den

Abschluss eines Handelsabkommens zwi
schen der Slowakischen Republik und dem
Kônigreich Dánemark eingeleiteten Ver
handlunéen, beehre ich mich Ihnen mit
zuteilen, dass die Slowakische Regierunf
dazu bereit íst, bís zum Abschluss eines
endgúltigen Abkommens úber den gegen
seitigen Handelsverkehr zwischen der
Slowakei und Dänemark, die wirtschaftli
chen Beziehunésen zwischen den beiden
Ländern in Úbereinstimmuné mit folgen
den Bestimmungen zu regeln, voraus£e
selzt, dass die Dánische Regieruné darin
einié ist:

1. Die Angehôórigen des einen vertraés
schlicssenden Teiles geniessen im Gebiete
des anderen vertraéschliessenden Teiles
bezúglich des Handéls und der Industrie
dieselben Vorteile, Begiinstifungen, Er
leichterunéen und Nachlásse jeder Art,
welche die Angehôórigen der meistbegún
stigsten Lánder geniessen oder feniessen
werden.

2. Aktiengesellschaften und Handels
gesellschaften jeder Art, einschliesslich
der Industrie-, Finanz-, Versicherunés-,
Verkehrs- und Transportgesellschaften,
die im Gebiet des einen vertragschliessen
den Teils ihren Sitz haben und nach seinen
Gesetzen zu Recht bestehen, werden auch
im Gebiet des anderen Teiles als zu Recht
bestehend anerkannt.

Sie kônnen gleichfalls im Gebiete des
anderen vertragschliessenden Teils alle
íhre Rechte vor dem Gericht und den ôlf
fentlichen Amtern vertreten und nament
lich vor Gericht als Kláger und Beklagter
auftreten, indem sie sich den zustándigen
Gesetzen, welche in dem Gebiete des an
deren vertragschliessenden Landes in
Geltung sind, unterwerfen,

3. Die Boden- und Gewerbeerzeuégnis
se, welche aus dem Gebiete eines der
vertragschliessenden Teile stammen, un
terliegen bei Einfuhr ins Gebiet des an
deren vertragschliessenden Teils keinen
hóheren Einfuhrzôllen oder anderen Ab
gaben und Steueťn, als denen, welche die
selben Waren bei Einfuhr aus irgend
welchen anderen Staaten, unterliegen.

Kodaň, dňa 5, augusta 1941.

Pán ministerský predseda!
Mám česť potvrdiť Vašej Excelencii

príjem Noty z 5, augusta 1941, ktorá má
toto znenie:

„Pán. minister!
V súvislosti so zahájením rokovaní o

uzavretí obchodnej Dohody medzi Slo
venskou republikou a Dánskym kráľov
stvom mám česť Vám oznámiť, že Sloven
ská vláda je ochotná, až do uzavretia ko
nečne platnej Dohody o vzájomnom ob
chodnom styku medzi Slovenskom a Dán
skom upravovať hospodárske vzťahy me
dzi oboma zemamí v súhlase s týmito usta
noveniami, s výhradou, že dánska vláda
bude s tým súhlasiť:

1. Príslušníci jednej smluvnej Strany
hudú požívať na území druhej smluvnej
Strany ohľadne obchodu a priemyslu tých
istých výhod, výsad uľahčení a sľáv kaž
dého druhu, ktoré požívajú, alebo budú
požívať príslušníci zemí s najväčšou vý
hodou.

2, Účastinné spoločnosti a obchodné
spoločnosti každého druhu, včítane prie
myselné, finančné a prepravné spoločno
sti, ktoré majú na území jednej smluvnej
Strany svoje sídlo a právne jestvujú podľa
tamojších zákonov, budú aj na území
druhej Strany uznané za právne jestvu
júce.

Rovnako budú môcť na území druhej
smluvnej strany všetky svoje práva ob
hajovať pred súdmi a verejnými úradmi a
najmä postupovať pred súdmi ako žalob
covia a žalovaní, ak sa podrobia prísluš
ným zákonom, ktoré platia na území dru
hej smluvnej zeme.

3, Plody zeme a priemyselné výrob
ky, ktoré pochádzajú z územia jednej
smluvnej Strany, nepodliehajú pri dovo
ze na územie druhej smluvnej Strany ni
jakým vyšším dovozným clám alebo iným
dávkam a daniam, ako tým, ktorým pod
liehajú tieže tovary pri dovoze z ktorého
koľvek iného štátu.
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Die beiden vertragschliessenden Teile
werden sich geďenseitig die Meistbegiinsti
gungen beziiglich der Ausfuhrzôlle und
anderer bei der Ausfuhr erhobenen Ab
gaben und Steuern gewáhren, Beide ver
tragschliessenden Teile werden ausser
dem die gegenseitige Meistbegúnstiguné
bezúglich der Art der Einhebuné der Žôl
le, der Tarifieruné und Klassifizieruné,
weiters der Auslegungé des Zolltariis, des
Reexports, Umladens, Umpackens, der
Lagerung und der Rúckerstattuné von
Zôllen, gewáhren,

4, Die Boden- und Gewerbeerzeufgnis
se eijnes der vertragschliessenden ľeile,
die durch das Gebiet eines anderen Staa
tes eingeliihrt werden, unterliegen bei det
Einfuhr nach dem Gebiet des anderen
vertragschliessenden Teiles keinen hôhe
ren Žôllen, Steuern oder Abgaben, als
wenn sie aus dem Ursprungsland unmit
telbar eingelúhrt worden wáren. Diese
Bestimmungen gelten sowohl túr die ua
mittelbar durchgelúhrten, als auch fúr
Waren, -die wáhrend der Durchfahrt um
geladen, umgepackt, oder gelagert wor
den sind.

5. In Fállen, wo es sich fúr den einen
der vertragschliessenden Teile notwendig
erweisen solíte, Verbote oder Restriktio
nen wegen der Einfuhr oder der Ausfuhr
irgendwelcher Ware zu erlassen, die Ge
genstand des Handels zwischen den beiden
Lándern ist, verpílichtet der genannte
Teil sich dazu, soweit dies môglich ist,
Ricksicht auf die Interessen des anderen
vertragschliessenden Teiles zu nehmen.
. 6. Keine der Bestimmungen dieser vor
láuligen Vereinbarung enthaltenen Be
stimmungen sollen so ausgeleft werden
kônnen, dass sie das Recht der beiden
Lánder zur Einfúhrungé machstehender
Massnahmen befrenzen:

„ a).Verbote oder Beschránkungen, wel
che die ôffentliche Sicherheit betreffen,

b) Verbote oder Beschránkungen, wel
che aus Rúcksicht auf die ôffentliche Ge
sundheít oder zum Schutze von Tieren
oder Piílanzen geďen Krankheiten, Insek
ten und geďen schádliche Parasiten erlas
sen sind,
—©) Verbote oder Beschránkungen, wel

che den: Handel mit Waffen, Munition und
Kriegsgerát oder unter ausserordentlichen

g msténden anderen Kriegsbedarf betrefen, Ň

„A Verbote oder: Beschránkungen in
Bezug auf Waren, die den Gegenstand
eines Staatsmonopols bilden.

Obidve smluvné Strany vzájomne si
príznajú režim najvyšších výhod pri vý
vozných clách a iných pri vývoze vybe
raných dávkach a daniach. Obidve
smluvné Strany si okrem toho vzá
jomne priznajú režim najvyšších vý
hod čo do spôsobu vyberania ciel, ta
rifovania a klasifikovania, ďalej výkladu
colnej tarify, reexportu, prekladu, preba
lenia, uskladnenia a vrátenia cla,

4, Plody zeme a priemyselné výrobky
jednej smluvnej Strany, dovážané cez úze
mie iného štátu, nepodliehajú pri dovoze
do územia druhej smluvnej Strany nija
kým vyšším clám, daniam alebo dávkam,
ako keby sa dovážaly bezprostredne zo
zeme pôvodu. Tieto ustanovenia platia tak
isto pre tovary bezprostredne prevezené,
ako aj pre tovary za prievozu prekladané,
prehalované alebo uskladnené.

5. V prípadoch, kde by sa ukázala po
treba pre jednu smluvnú Stranu vydať
zákazy a obmedzenia dovozu alebo vý
vozu nejakého tovaru, ktorý je predmetom
obchodu medzi oboma zemiami, zaväzuje
sa menovaná Strana k tomu, nakoľko je
toto možne, že bude brať zreteľ na záujmy
druhej smluvnej Strany,

6. Žiadne z ustanovení tohto predbež
ného Dohovoru sa nemôže vykladať tak,
že by obmedzovalo právo oboch zemí za
viesť nižšie uvedené opatrenia:

a) zákazy alebo obmedzenia týkajúce
sa verejnej bezpečnosti,

b) zákazy alebo obmedzenia vydané
vzhľadom na verejné zdravotníctvo ale

nemociam, hmyzu a proti škodlivým paťra
zitom,

c) zákazy a obmedzenia ohľadne ob
chodu zbraňami, strelivom a vojenským
materiálom, alebo za mimoriadnych okol

d) zákazy a obmedzenia týkajúce sa
tovarov, ktoré tvoria predmet štátneho
monopolu.
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1. Die vertragschliessenden Tejle ver
pílichten sích im #gegenseitigen Verkehr
die Fisenbahntarife im Sinne der Mejst
begiinstigung zu behandeln,

8. Die Bestimmungen dieser Vereinba
run£ werden nicht angewendet werden:

a) auf Rechte und Erleichterunéen,
welche einer der vertragschliessenden
Teile zur Erleichterungé des Grenzver
kehrs mit den angrenzenden Staaten —
in ejner Ausdehnuné von nicht mehr als
15 km beiderseits der Grenze — einge
fúhrt hat, oder inZukunít einfúhren wird,

b) auf Rechte und Erleichterunéen,
die sich aus einer Zollvereinigung ergeben,

c) auf ďie Rechte und Erleichterungen,
welche sich aus dem vorláufigen besonde
ren Zollregime, welches zwischen der
Slowákischen Republík einerseits und

dem Protektorat Bóhmen und Máhren andererseits besteht, ergeben,
d) auf die besonderen Beginstigungen

und Erleichterungen, welche durch das
Kônigreich Dänemark an Schweden und
Norwegen, oder den beiden Staaten, £e
wáhrt wurden oder werden insofern diese
irgendeinem anderen Staate nícht fe
wáhrt werden.

Mit Ausnahme der Bestimmungen
fiber die Zollabsaben und Zollbehand
lung. sollen die Bestímmunsen dieses Ab
kommens keine Anwenduné auf Grčnland
finden, wo der Handel und die Schifi
fahrt dem dánischen Staate vorbehaltensind.

cn Anbetracht des zwischen Däne
mark und Island geimáss dem Inhalt des
Bundesgpesetzes vom 30. November 1918
bestehenden Verhältnisses, versteht es
sich von selbst, dass die Slowakische Re
publík nicht auf Grundlaége der in dieser
Vereinbarung enthaltenen Bestimmuncéen
die besonderen Besinstigungen beanspru
chen kann, die Dänemark an [sland 6e

sollte.
Diese Vereinbarung trítt in Kraft, so

báld Euere Exzellenz miť#egeniiber das
Einverstándnís der dänischen Regieruné
bestátigt haben. Es kann seitens jedes der
vertragschliessenden Teile mit einer Frist
von drej Monaten gekiindigt werden.

Genehmigen Sie, Herr Minister, die
Versicheruné —meiner ausďezeichneten
Hochachtungé.

Dr, Vojtech Tuka“.

1. Smluvné Strany sa zaväzujú uplat
ňovať podľa režimu najvyšších výhod vo
vzájomnom styku železničné tarify.

8. Ustanovenia tohto Dohovoru sa ne
použijú:

a) na práva a uľahčenia, ktoré sa pre
jednu zo smluvných Strán zaviedly, alebo
sa v budúcnosti zavedú pre uľahčenia po
hraničného styku s pohraničným štátom
— v šírke najviac 15 km z každej strany
hraníc,

b) na práva a uľahčenia plynúce z col
nej únie,

c) na práva a uľahčenia, plynúce Z
predbežného zvláštneho colného režimu,
klorý je medzi Slovenskou republikou na
jednej strane a medzi Protektorátom Če
chy a Morava a Sudetskom z druhej
strany,

d) na zvláštne výhody a uľahčenia,
ktoré Dánske kráľovstvo. povolilo alebo
povolí Švédsku a Nórsku alebo obom štá
tom, nakoľko sa tieto žiadnemu inému
štátu nepovolily.

$3výnimkou ustanovení o colných dáv
kach a colnom zaobchádzaní nemajú sa
ustanovenia tejto Dohody nijako vzťaho
vať na Grónsko, kde obchod a plavba
je vyhradená dánskemu štátu.

Vzhľadom na vzťahy medzí Dánskom
a Islandom platné podľa obsahu spolľko
vého zákona zo dňa 30. novembra 1918,
samo sebou sa rozumie, že Slovenská re
publika si nemôže nárokovať na základe
ustanovení tohto Dohovoru zvláštne vý
hody, ktoré Dánsko povolilo alebo v bu
dúcnosti Islandu povolí.

Tento Dohovor nadobudne účinnosť
len čo mi Vaša Excelencia potvrdí sú
hlas dánskej vlády. Každá smluvná Stra
na ho môže s trojmesačnou lehotou vypo
vedať,

Ráčte prijať, pán minister uistenie mo
jej hlbokej úcty,

Dr, Vojtech Tuka“.
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In Beantwortung derselben beehre ich
mich Euerer Exzellenz zu bestätigen, dass
die kônigl. dänische Regieruné mit der
oben angefúhrten Grundlaťge einverstan
den ist.

Genehmigen Sie, Herr Ministerprási
dent, die Versicheruné meiner ausgezeich
neten Hochachtung.

Erík Scavenius e. h.

Seiner Excellenz

Herrn Ministerprásident
und Aussenminister
Dr. Vojtech Tuka.

Odpovedajúc na túto, pokladám si za
česť Vašej Excelencii potvrdiť, že kráľov
ská dánska vláda je usrozumená s vyše
uvedeným základom.

Ráčte prijať, pán ministerský predse
da, uistenie mojej hlbokej úcty,

Erík Scaveníus v, r.

Jeho Excelencii

pánu ministerskému predsedovi
a ministrovi zahraničných vecí
Dr. Vojtechovi Tukoví.



Čiastka 21. Ročník 1944.

ktorým sa predlžuje

Slovenskej republiky.

81.
Zákon

zo dňa 6. júla 1944
o Ústave pre výskum hospodárstva,

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

81.
() Pre výskum hospodárstva a jeho

konjunktúry ma Slovensku sa zriaďuje
Ústav pre výskum hospodárstva (v ďalšom
texte — „Ústav“),

() Ústav je právnickou :osobou.

S 2.

() Úlohou Ústavu je najmä:
a) zisťovať, skúmať a objasňovať hospo

dánske pomery a zjavy, akO aj ich pohyb a
vývin, |

b) budovať poľaohospodársku spravo
vedu, účtovníctvo a taxáciu a zisťovaťpo
treby poľnohospodárskej výroby,

c) na podklade výsledkov svojej činno
sti vydávať zprávy a podávať informácie,
dobrozania a rady príslušným hospodár
skym, politickým a vedeckým kruhom pre
praktické hospodársko-politické opatrenia
a úlohy štátnej správy a hospodárskych zá
újmových korporácií, ako aj pre ciele ve
decké,

() Úlohy uvedené v.ods. 1 vykonáva
Ústav sbieraním a odborným spracovaním
zpráv, dát, dokladov a iného vhodného,
najmä číselného materiálu zo všetkých od
borov hospodárstva na Slovensku i v cu
dzine, pokusnými akciami, akciami účtov
níckymi a dotazníkovými, sledovaním vý
sledkov vedeckého bádania a poznatkov
v cudzine, činnosťou publikačnou, prednáš

Cena Ks 3.80.

kovou, poradnou i inými vhodnými pro
striedkami,

8 3.

() Ústav spravuje kuratórium a navo
nok ho zastupuje predseda.

() Do kuratória vysielajú po jednom
zástupcovi: Ministerstvo hospodárstva, Mi
nisterstvo financií, Ministerstvo dopravy a
verejných prác, Štátny štatistický úraď a
Slovenská národná banka, po dvoch zá
stupcoch vysielajú: Roľnícka komora a
spoločne obchodné a priemyselné komory.

() Predsedom kuratória je minister ho
spodárstva, Prvým podpredsedom je zá
stupca Slovenskej národnej banky, druhým
podpredsedom je jeden zo zástupcov Roľ
níckej komory ňou utčený a tretím pod
predsedom jeden zo zástupcov obchodných
a priemyselných komôr nimi určený.

() Rokovací poriadok kuratória si určí
kuratórium.

84.
(") Činnosť Ústavu riadi riaditeľ, ktoré

ho menuje kuratórium,
() Zamestnancov Ústavu prijíma, me

nuje a prepúšťa kuratórium. Zamestnanci
stavu sú v súkromnoprávnom pomere.

Ich služobné a pľatové pomery upravuje
osobitný služobný poriadok, ktorý vydá
kuratórium.

() Zamestnancov, ktorí ku dňu nado
budnutia účinnosti tohto zákona konali
službu v Poľnohospodárnskomústave účtov
nícko-spravOvednom, môže minister hospo
dárstva prideliť na výkon služby v Ústave,
zamestnancov, ktorí požiadajú 0 prevzatie
do osobného stavu zamestnancov Ústavu,
je Ústav povinný prevziať so zachovaním
ich nadobudnutých práv a nárokov, Platy
prideleným zamestnancom je povinný
Úsiav refundovať.
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85.

Ústav hospodári v rámci ročného roz
počtu, ktorý sostavuje kuratórium. Finanč
né prostriedky na krytie potrieb Ústavu
hradia jednotlivé úrady a korporácie v
tomto pomere: Slovenská národná banka
50%, Ministerstvo hospodárstva 20%, Roľ
nícka komora 150/0,obchodné a priemysel
né komory spoločne 15%).

86.
Ústav prevezme bez náhrady do úži

tku majetok štátu (inventár, písomný ma
teriál a pod.), používaný doteraz Poľno
hospodárskym ústavom účtovnícko-spra
vovedným, ako aj inventár a písomný ma
teriál Slovenskej národnej banky, použí
vaný jej odborom pre výskum konjunk
túry.

me

$ 7.

Podrobností o správe Ústavu a jeho
organizácii určujú štatúty, ktoré vydá ku
ratórium.

88.
Úrady a ustanovizne, ktoré vysielajú

do kuratória svojich zástupcov, sú povin
né na požiadanie Ústavu napomáhať mu
pri plnení jeho úloh, najmä pri obstaráva
ní potrebných štatistických dát, ak tomu
neprekážajú iné právne predpisy.

89,
() Ústav je oprávnený na splnenie

svojich úloh uvedených v $82 požadovať
od samostatne hospodársky činných osôb,
ich sdružení a sväzov zprávy, údaje a do
klady týkajúce sa ich hospodárskej čin
nosti.

() Orgány a zamestnancí Ústavu sú
povinní zachovávať mlčanlivosť o skutoč
nostiach, o ktorých sa dozvedeli zo zpráv,
údajov a dokladov, vyžiadaných podľa
ods. 1.

Č) zprávy, údaje a doklady vyžiadanépodľa ods. 1 možno použiť len na ciele
uvedené v A 2. Nesmú sa použiť najmä na
ciele vyrubovania daní a iných verejných
dávok a na ciele hospodárskej kontroly.

8 10.

Všetky hospodársky činné subjekty sú
povinné presne a spoľahlive podávať zprá
vy, údaje a doklady, ktoré od nich Ústav
bude požadovať.

8 11.

Ak ide.o činnosť uvedenú v 8 2, Ústav
je oslobodený od daní, dávok a poplatkov.

s 12.

Porušenie ustanovení S$9 ods. 2, ako
aj ustanovení $810, tresce ako priestupok
okresný (štátny policajný) úrad peňažným

ňažný trest treba premeniť na zatvorenie
do jedného mesiaca.

8 13.

Zákon č. 151/1940 SI. z. a nariadenie
s mocou zákona č. 267/1940 SI. z. sa zru
šujú.

8 14,

Tento zákon nadobúda účinnosť 30.
dňa po vyhlásení: vykoná ho minister ho
spodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.

Dr. Pružinský v. r.
aj za min. Stanu

Dr. Medrický v. r.

82.
Zákon

zo dňa 6. júla 1944
o kontrole hovädzieho dobytka.

Snem Slovenskej republiky sa usnieso]
na tomto zákone:

51.
Cieľom sústavného zveľaďovania a ho

spodárneho stupňovania užitočnosti ho
vädzieho dobytka, najmä na podklade
plánovitého výberu zvierat na plemenit
bu, pri zachovaní ich pevnej konštitúcie
a dobrého zdravotného stavu, vykonáva
sa kontrola úžitkovostí a dedičnosti (v
ďalšom texte — „kontrola“),

82.
U")Roľnícka komora (v ďalšom texte —

„Komora“) vykonáva kontrolu v rámci
svojej pôsobnosti určenej zákonom č. 130/
1942 SI. z. vlastnými orgánmi a pomocou
kontrolných asistentov (v ďalšom texte
— „asistent“).
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() Asistenti sú zamestnancami Komo
ry podľa 8 12 zákona č. 130/1942 SI, z.

33.

() Komora určuje chovateľov hovä
dzieho dobytka (v ďalšom texte — „chova
teľ“), ktorí sú povinní podrobiť svoje stá
da kontrole podľa tohto zákona.

() Chovatelia kontrolovaných zvierat
sú povinní pod trestnými následkami (8 5)
chovať, kfmiť, ošetrovať, pripúšťať a uží
vať kontrolované zvieratá podľa úprav,
ktoré vydá Ministerstvo hospodárstva po
vypočutí Komory.

() Komora so súhlasom Ministerstva
hospodárstva určí predmet, rozsah a spô
sob vykonávania kontroly a upraví zisťo
vanie výsledkov kontroly.

() Komora vedie záznamy o kontrolo
vaných zvieratách a vydáva podľa nich
listiny (preukaz) o kontrole. Tieto listiny
majú právnu povahu verejných listín.

84.
Komora sa súhlasom Ministerstva ho

spodárstva postará sa vhodnými opatre
niami o zaistenie správneho odchovu, vý
živy a ošetrovania, hospodárskej pleme
nítby a využitia, primeraného odbytu a
speňažovania kontrolovaného dobytka,
ako aj o jeho poistenie a vhodným spôso
bom upraví organizačnú, inštrukčnú a vý
chovno-propagačnú činnosť chovateľskú.

S 5.

() Na úhradu nákladov, spojených
s vykonávaním kontroly podľa tohto zá
kona, zriaďuje sa Kontrolný zveľaďovací
fond (v ďalšom texte — „Fond“).

() Fond spravuje Komora ako osobit
ný účelový majetok podľa úpravy Mini
sterstva hospodárstva a za jeho dozoru.

86.
() Príjmy Fondu tvoria:
a) dávka v rámci sadzby oď Ks 20 do

Ks 200, ktorú vyrubuje Komora za vyhoto
venie listín podľa $ 3 ods. 4. Výšku dávky
pre to-ktoré obdobie v rámci sadzby určí
po vypočutí Komory Ministerstvo hospo
dárstva vyhláškou v Úradných novinách:

b) poplatok za sprostredkovanie od
predaja a speňaženia kontrolovaných
zvierat Komorou, výšku tohto poplatku
do 2% predajnej ceny určí po vypočutí
Komory Ministerstvo hospodárstva:

c) príspevok celoštátnej organizácie
poverenej —obhospodárovaním — mlieka
(Mliekárskeho syndikátu): výšku tohto
príspevku z predajnej ceny mlieka pre
konzumenta určí Ministerstvo hospodár
stva,

d) príspevok organizácie úradne pove
renej obchodovaním s dobytkom, výšku
tohto príspevku z nezdaneného ročného
získu organizácie určí Ministerstvo ho
spodárstva:

e) každoročný príspevok štátu na úhra
du prípadného schodku Fondu.

() Ministerstvo hospodárstva po vy
počutí Komory upraví spôsob vyberania,
evidencie, odvádzania, manipulácie a účto
vania príjmov Fondu.

S 1.

Príjmy a výdavky Fondu vykazujú sa
osobitne v odbornom rozpočte Komory
podľa S 14 zákona č. 130/1942 SI. z. a vy
účtujú sa osobitne v účtovnej uzávierke
príjmov a výdavkov Komory podľa 5 16
ods. 3 uvedeného zákona,

58.
Nezachovanie ustanovení tohto záko

na, ako aj nariadení, úprav a opatrení vy
daných podľa neho, tresce na návrh Ko
mory okresný (štátny policajný) úrad ako
priestupok peňažným trestom do Ks 2.000,
Nevymožiteľný peňažný trest treba pre
meniť na trest zatvorenia do 7 dní.

59,
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom

vyhlásenia, vykoná ho minister hospodár
stva.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.
Dr. Medrícký v. r.

83.
Zákon

zo dňa 6. júla 1944
o starostlivosti o odsunuté deti.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

S1.
() Minister vnútra sa splnomocňuje,

aby prikázal určitým ustanovizniam sta
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rostlivosť o deti úradne odsunuté (evaku
ované) z miest, z ktorých bolo alebo bu
de nariadené nútené odsunutie (evakuá
cia) detí.

(7) Ustanovizne poverené starostlívo
sťou podľa ods. 1 sú povinné sa postarať
o riadne a hygienické hromadné ubytova
nie a stravovanie, ako aj o výchovu im
sverených detí.

82.
() Na výdavky spojené so starostlivo

sťou podľa $ 1 je povinný prispievať živi
teľ dieťaťa sumou, ktorej výšku so zrete
ľom na dôchodok živiteľa určí vláda na
riadením. Príspevkami nekrytý zvyšok
skutočných výdavkov uhradí štát (Mini
sterstvo vnútra).

() Na výdavky spojené so starostli
vosťou podľa 8 1 poskytuje štát (Minister
stvo vnútra) povereným ustanovizniam
primeraný preddavok.

83.
Príspevok podľa S 2 ods. 1 vyrubuje

okresný úrad (v Bratislave Mestský notár
sky úrad) príslušný podľa bydliska živi
teľa.

S 4.

Nemocenské ošetrovanie detí svere
ných ustanovizniam podľa 8 1, počítajúc
do toho pomoc lekára, lieky a liečenie vo
verejných nemocniciach, obstará štát (Mi
nísterstvo vnútra) na svoj náklad. Ak no
siteľ verejnoprávneho nemocenského po
istenia je povinný podľa právnych predpi
sov poskytnúť nemocenské ošetrenie od

dí štátu tú sumu, ktorú by bol v tom
ktorom prípade vynaložil.

85.
() Dozor nad vykonávaním starostli

vosti o odsunuté (evakuované) deti, kto
rá bola prikázaná ustanovízniam podľa S
1, prislúcha Ministerstvu vnútra.
„€ Minister vnútra — kde treba po
dohode so zúčastnenými ministrami —
vydá smernice pre .výkon starostlivosti
podľa 81, ako aj smernice o liečebnej sta
rostlivosti podľa S 4,

86.
Štátna správa (Ministerstvo vnútra) sa

postará o bezplatnú dopravu úradne od
sunutých detí a ich batožiny z ich bydlis

83.

ka do miesta odsunu a po prepustení zo
starostlivosti ($ 7) — z miesta odsunu do
miesta pobytu živiteľa.

S 7.

() Ak zamiknúdôvody, pre ktoré sa na
riadilo nútené odsunutie (evakuácia) detí,
treba ich prepustiť zo starostlivosti podľa
S 1: termín, kedy sa tak stane, určí hlav
ný veliteľ brannej moci.

(7)Okrem prípadu uvedeného v ods, 1
na žiadosť živiteľa treba prepustiť odsu
nuté (evakuované) dieťa zo starostlivosti
podľa 8 1, ak žiadateľ náležite osvedčí,
že o umiestenie dieťaťa je postarané mimo
miesta, z ktorého bolo nariadené nútené
odsunutie (evakuácia) detí. O žiadosti
rozhodne poverená ustanovizeň (8 1).

88.

() Štátny vyživovací príspevok podľa
zákona č. 80/1943 SI, z. na dieťa vzaté
do starostlivosti podľa $51 počas jej trva
nia treba použiť na čiastočnú úhradu vý
davkov spojených s touto starostlivosťou,
ktoré by inak mal uhradiť živiteľ dieťaťa,
podrobnostíurčí vláda nariadením podľa
$ 2 ods. 1.

() Na dieťa vzaté do starostlivosti po
dľa S 1 počas jej trvania nepatrí evakuač
ný príspevek podľa: vládneho nariadenia
č. 23/1944 SI. z. v znení vládneho nariade
nia č. 63/1944 SI, z.

s9.
Cieľom návštevy odsunutých (evakuo

vaných) detí majú živitelia nárok na 50%
sľlavu cestovného v najnižšej triede štát
neho hromadného dopravného prostried
ku pri ceste tam a zpát, a to vždy len je
den z nich raz za kalendárny mesiac.

$8 10.

Podania, „zápisnice, rozhodnutia, vy
svedčenia a potvrdenky, ktoré slúžia vý
lučne na vykonanie starostlivosti podľa

kov (kolkov a dávok).

$ 11.

Živiteľom podľa tohto zákona treba
rozumieť osobu, ktorá je povinná podľa
súkromného práva sa starať o evakuova
né dieťa (rodič, prípadne starý rodič, osvo
jiteľ, pestún).



S 12,

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia: vykoná ho minister vnútra so
zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.

Dr. Fritz v. r.Dr. Pružínský v. r.
aj za min. Sivákaaj za min. Stanu

84.
Vládne nariadenie

zo dňa 14. júna 1944,
ktorým sa vykonáva zákon o služobnom
pomere štátnych úradníkov a zriadencov

a zákon platový.

Vláda Slovenskej republiky podľa člán
ku III. zákona č. 154/1942 SI. z. naria
ďuje:

8 1.

() Každá kategória štátnych zamest
nancov, podliehajúcich kvalifikácií podľa
čl. IL. zákona č. 154/1942 SI. z., môže sa
zúčastniť jedným zástupcom na určovaní
(ustaľovaní) kvalifikácie kvalifikačnou ko
misiou svojich príslušníkov podľa predpi
sov tohto nariadenia.

() Zástupcovia môžu sa zúčastniť s
hlasom usnášajúcim na zasadnutiach kva
lifikačnej komisie, pokiaľ sa tam určuje
kvalifikácia príslušníkov kategórie, ktorú
zastupujú. To platí o kvalifikačných ko
misiách i vtedy, keď rozhodujú o sťažno
stiach proti celkovému kvalifikačnému po

č. 154/1942 SI, z. alebo iných obdobných
predpisov (8 17 vl. nar. č. 113/1926 Sb.
z. a n.).

S 2,

() Zástupcov (a rovnaký počet ná
hradníkov]) jednotlivých zamestnanec
kých kategórií menuje počiatkom každé
ho roku zo zamestnancov príslušnej kate
ť#órieprednosta úradu, prí ktorom je zria
dená kvalifikačná komisia, a to po vy
počutí príslušných záujmových organizá
cií.

() Prednosta úradu, pri ktorom je zria
dená kvalifikačná komisia, má vyzvať zá
ujmové organizácie, aby sa vyjadrily pod
dľa ods. 1. Kým takéto vyjadrenie nie je
podané, určí prednosta úradu (ods, 1) do
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časných zástupcov (náhradníkov) pre
jednotlivé zasadnutia kvalifikačnej komisie,

8 3.

(Č) Zástupcovia (8 2) nemajú za svoju
činnosť v kvalifikačnej komisii nárok na
nijaké odškodné.

() Každý zástupca, ktorý spolupôsobí

povinný dbať pri výkone svojej funkcie o
prísnu svedomitosť a nestrannosť a pod
disciplinárnou zodpovednosťou zachovať
mlčanlivosť o dôverných rokovaniach
kvalifikačnej komisie.

54
() Pri svolaní členov kvalifikačnej ko

misie na zasadnutie treba súčasne pozvať
i zástupcu príslušnej zamestnaneckej ka
tegórie. Pozvanie treba vykonať podľa
možnosti písomne.

Ľ) Neprítomnosť riadne pozvaného zá
stupcu neprekáža právoplatnému usnáša
niu kvalifikačnej komisie.

(") Prítomnosť alebo neprítomnosť zá
stupcov zamestnaneckých kategórií treba
vždy spomenúť v zápisníci o zasadnutí
kvalifikačnej komisie. Potvrdenie o riad
nom pozvaní neprítomného zástupcu tre
ba pripojiť k zápisnici.

5>.

Kvalifikačné predpisy zamestnancov
štátnych podnikov majú sa upraviť ob
dobne.

8 6.

Ustanovenia tohto nariadenia nevzťa
hujú sa na vojenských gážistov z povola
nia a na civilných zamestnancov Miní
sterstva národnej obrany a podnikov spra
vovaných týmto ministerstvom,

87.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia: vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.

Dr. Medrický v. r.
Dr. Fritz v. r.
aj za min. Siváka

Čatloš v. r.

Dr. Pružinský v. r.
aj za min. Stanu

Dr. Karvaš v. r.
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85.
Zákon

zo dňa 6. júla 1944
o tovarovom záložnom liste.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

Diel prvý.
Všeobecné predpisy,

S 1.

Vymedzenie pojmu.

") Kto má v tuzemsku hnuteľnosti ur
čené pre obchod, na spracovanie alebo vý
robu, môže vystavením tovarového zálož
ného listu podľa tohto zákona obstarať si
peňažnú pôžičku a na jej zaistenie zriadiť
pre veriteľa záložné právo na tieto hnuteľ
nosti.

(7) Tovarový záložný list, vystavený
na cenné papiere, varranty, konosamenty,
nakladacie listy povozníkov alebo zmenky,
taktiež na hnuteľnosti, na ktoré bol vysta
vený skladný list, alebo ktoré sú ešte v
preprave, je neplatný, jeho vystavenie je
zakázané,

Forma a vystavenie tovarového záložného
lístu.

S 2.

() Tovarový záložný list obsahuje:
a) Označenie ako lovarový záložný

líst v samom texte listiny rečou, v ktorej je
aistina spísaná,

b) bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú
sumu v tuzemskej mene, ak sú vymienené
aj úroky alebo iné vedľajšie plnenia, platí
to za nenapísané,

c) údaj srOku, ktorý musí byť pre celú
sumu určený jednotne a označený dňom,
mesiacom a rokom:

d) údaj platobného miesta v tuzemsku:
e) meno toho, komu alebo na príkaz

koho sa máplatiť:
f) údaj maožstva, druhu a akosti založe

ných hnuteľností, ako aj ich hodnoty vy
počítané podľa 8 15:

£) údaj miesta, kde sú hnuteľnosti, dané
do zálohu, s uvedením popisného, poprípa
de parcelného čísla:

h) dátum a údaj miesta vystavenia:
1) podpis vystaviteľa a jeho bydlisko

(sídlo):

j) potvrdenie príslušného súdu o tom,
že odpis tovarového záložného listu je u
neho uložený, s udaním poradového čísla
sbierky.

() Ak vystaviteľ pojal do tovarového
záložného listu slová „tie na príkaz“ alebo
výraz rovnakého významu ($ 19 ods. 2),
nemusí tovarový záložný list obsahovať
údaje predpísané v ods. 1 písm. 1).

53.
Ak založené hnuteľnosti sú poistené

proti požiaru, krádeži alebo inej škode,
tovarový záložný list má obsahovať údaj
poisťovateľa, u ktorého je záloh poistený
a číslo poistky,

84.

() Listina, v ktorej chýba niektorá ná
ležitosť, uvedená v 8 2, nepľatí za tovaro
vý záložný list, okrem prípadov určených
vods. 2a 3,

Č) Ak niet osobitného údaja, miesto
vystavenia listiny, ak je v tuzemsku, platí
za miesto platobné a zároveň za bydlisko
(sídlo) vystaviteľa,

() Ak tovarový záložný list neobsahuje
údaj miesta vystavenia, platí, že bol vysta
vený v mieste, uvedenom pri mene vysta
viteľa.

S >.

() Tovarový záložný list môže mať
údaj, že je splatný u tretej osoby, a to v
mieste, kde má vystaviteľ [$ 2 ods. 1 písm.
1)] svoje bydlisko alebo inde.

(“) Ak udal vystaviteľ v tovarovom zá
ložnom liste platobné miesto odlišné od
svojho bydliska, ale neoznačil tretiu oso
bu, u ktorej sa má zaplatiť, má sa za fo,
že Sa vystaviteľ sám zaviaza! zaplatiť v
platobnom mieste.

8 6.

() Ak je suma [S 2 ods. 1 písm. b)] uda
ná písmenami a číslicami a tieto údaje sa
neshodujú, platí suma vyjadrená písme
nami,

() Ak je suma udaná viac raz písme
namí alebo viac raz číslicami, platí pri
rozpore suma nižšia,

8 1.

Ak sú na tovarovom záložnom liste
podpisy osôb, nespôsobilých zaviazať sa
podľa tohto zákona, podpisy nepravé, pod



pisy osôb vymyslených alebo podpisy, kto
ré z hocakého iného dôvodu nezaväzujú
osoby, ktoré tovarový záložný list podpí
saly, alebo menom ktorých bol tovarový
záložný list podpísaný, nemá to vplyv na
platnosť záväzkov ostatných podpísaných
osôb.

88.
Kto dá na tovarový záložný list svoj

podpís ako zástupca osoby, za ktorú nemá
práva konať, je sám zaviazaný z tovarové
ho záložného listu: ak zaplatil, má tie isté
práva, ktoré by mal úďajne zastúpený. To
isté platí o zástupcovi, ktorý prekročil
svoju pôsobnosť.

s 9.

() Vystaviteľ tovarového záložného li
stu je zodpovedný za jeho zaplatenie.

(“) Každá doľožka, ktorou vystaviteľ vy
lučuje alebo obmedzuje zodpovednosť po
dľa ods. 1, platí za nenapísanú.

8 10.

Ak tovarový záložný list, pri vydaní
neúplný, bol doplnený v rozpore s doho
dou, nemožno majiteľovi tovarového zá
ložného. listu namietať, že dohoda nebola
zachovaná, ak nenadobudol tovarový zá
ložný list obmyseľne, ani mu nemožno pri
čítať hrubú nedbalosť pri jeho nadobud
nutí.

5 11.

Pôžička smiečiniť pri tovare, na ktorý
sa vzťahujú ustanovenia vládneho nariade
nia č. 166/1939 SI, z., najviac 90%0ohodnoty
založených hnuteľností, pri inom. tovare
najviac 75%0jeho hodnoty, uvedenej v to
varovom záložnom liste.

S 12.

založené podľa tohto
iné

Na hnuteľnosti
zákona zakazuje sa smluvne zriadiť
záložné právo.

8 13.

") Tovarový záložný list treba vysta
viť v pôvodine s dvoma odpismi. Ak zalo
žené hnuteľnosti nie sú poistené, treba ho
vystaviť v pôvodine s jedným odpisom.

() Majiteľ [$ 2 -0ds. 1 písm. e)] alebo
vystaviteľ [5 2 ods. 1 písm. i)] predloží to
varOvý záložný list s odpismi okresnému
súdu príslušnému podľa miesta, kde sú
hnuteľnosti [$ 2 ods. 1 písm. 6)] so žiado

sťou, aby súd povolil uložiť odpis tovaro
vého záložného listu do sbierky Odpisov a
aby predložený tovarový záložný list opa
tril potvrdením podľa 8 2 ods. 1 písm. ]).
Ak bol na tie isté hnuteľnosti tým istým
vystaviteľom skôr vystavený iný tova
rový záložný list, žiadateľ je to povinný v
žiadosti uviesť a môže ďalší tovarový zá
tožný list vystaviť len na zvyšok hodnoty
prípustnej podľa 8 11.

() Súd bez vypočutia druhej strany má
vyhovieť žiadosti do 3 dní, ak nemá po
chybnosti o spôsobilosti a oprávnení žia
dateľa a ak tovarový záložný list vyho
vuje náležitostiam uvedeným v tomto zá
kone. Po povolení vydá súd pôvodinu
tovarového záložného listu majiteľovi a
ak založené hnuteľnosti sú poistené, pošle
druhý odpis poisťovateľovi (8 3).

(") Súd nemôže odmietnuť zápis tovaro
vých záložných listov s neskorším dátom
vystavenia, ak nejde o viac ako tridsať
dní.

Povinnosti vystaviteľa,

S 14.

() Vystaviteľ tovarového záložného lí
stu je povinný postarať sa o vhodné a od
borné uloženie založených hnuteľností a
opatrovať ích so starostlivosťou riadneho
hospodára.

() Vystaviteľ musí označiť založené
hnuteľnosti, ako aj skladište alebo miest
nosť, kde sú uložené, nápadne umiestenou
tabuľkou, na ktorej treba čitateľným a ne
smazateľným písmom alebo tlačou uviesť,
že hnuteľnosti sú založené, meno prvého
majiteľa, označenie súdu, na ktorom je
uložený odpis tovarového záložného listu
a ak je tovar poistený, meno poisťovateľa,
čís.o poisťky a čas trvania poistenia, Také
to vyznačenie platí za zriadenie záložného
práva podľa tohto zákona majiteľovi tova
rového záložného listu. Po povolení súdu
podľa $813 ods. 3 musí vystaviteľ doplniť
označenie založených hnuteľností údajom
poradového čísla sbierky odpisov tovaro
vých záložných listov.

8 15.

Hodnotu založených hnuteľností musí.
vystaviteľ tovarového | záložného listu
uviesť podľa úradne určenej ceny a ak
takej niet, podľa burzovej alebo tržnej
ceny v deň vystavenia tovarového zálož
ného listu, ak je výrobcom — výrobnú
cenu, ai je nadobúdateľom — kúpnu cenu,
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avšak výrobná alebo kúpna cena nesmie
prevyšovať úradnú, burzovú alebo tržnú
cenu strednú, prípadne riadnu hodnotu
tovaru. Uviesť nižšiu hodnotu je dovolené.

8 16,

() Vystaviteľ tovarového: záložného li
stu je povinný umožniť majiteľovi tovaro
vého záložného listu a rubopiscom (indo
santom), aby Sa presvedčili hociktorého
všedného dňa medzi 9, až 12. a medzi 14,
až 17, hodinou 9 uložení a o množstve za
ložených hnuteľností.

(") Nesplnenie povinnosti, uloženej v
ods. 1, treba zistiť protestom, a to v čase
uvedenom v ods, 1.

8 17.

() Kým celá pohľadávka nezanikla,
nesmie vystaviteľ založené hnuteľnosti

uložiť ich na iné miesto,
() O nutnom premiestení založených

hnuteľností musí vystaviteľ ihneď pri za
počatí premiestenia upovedomiť prvého
majiteľa [8 2 ods. 1 písm. e)] a oznámiť
mu miesto, na ktorom tovar bude uložený.
Skončenie premiestenia musí mu oznámiť
do štyroch všedných dní, nasledujúcich po
dni, ktorého sa premiestenie skončilo.
Tie isté zprávy musí prvý majiteľ podať
6vojmu nástupcovi do dvoch všedných dní,
nasledujúcich po dni, ktorého dosta" zprá
vu, a tak ďaľej radom, až k poslednému
majiteľovi,

Č) Zprávu treba podať doporučeným
listom.

„ () Kto nepodal zprávu, alebo ju ne
podal včas, je zodpovedný za prípadnú
škodu, vzniklú jeho nedbalosťou, avšak
len do výšky sumy uvedenej v tovarovom
záložnom liste [$ 2 ods. 1 písm. b)],

S 18.

Vystaviteľ je povinný viesť knihu ale
bo záznam, z ktorých sa hockedy mož
no presvedčiť o množstve, druhu a hodno
te založených hnuteľností, poprípade o
mene poisťovateľa, čísle poistky, výške
poistnej sumy, čase trvania poistenia a ©
zaplatení poistných prémií, |

Diel druhý.
Rubopís.

8 19,

„() Tovarový záložný list možno pre
viesť rubopisom (indosOvať).

() Ak pojal vystaviteľ do tovarového
záložného listu slová „nie na príkaz" ale
bo výraz rovnakého významu, možno pre
viesť tovarový záložný list len cesiOu a
S jej účinkami.

P) Indosovať možno i na vystaviteľa,
alebo na iného z tovarového záložného, li
stu zaviazaného. Tieto osoby môžu tova
rový záložný "ist ďalej indOsovať.

S 20.

() Rubopis musí byť bezpodmienečný.
Každá podmienka, od ktorej by bol zá
vislý, platí za nenapísanú.

(“) Čiastočný rubopis je neplatný.
„Č) Rubopis na majiteľa platí za rubopis

nevyplnený (blankoindosament),.

S 21.

C) Rubopis musí byť na tovarovom zá
ložnom liste alebo na: liste s ním spojenom
(prívesok, alonž). Rubopisec (indosant)
musí ho podpísať.

() Rubopís nemusí udávať rubopisníka
(indosatára), ba môže pozostávať len
z podpisu rubopisca (nevyplnený rubopis):
V poslednom prípade je rubopis len vtedy
platný, ak je na rube tovarOvého. záložné
ho listu alebo na prívesku,

S 22.

() Rubopísom sa prevádzajú všetky
práva z tovarového záložného listu,

() Pri nevyplnenom rubopise môže ma
jiteľ: MN

a) vyplniť rubopis svojím menom,
b) indosovať tovarový záložný list ďalej

nevyplneným rubopisom alebo na určitú
osobu.

() Majiteľ nesmie odovzdať tovarový
záložný list tretej osobe bez indosovania,
za škodu, spôsobenú konaním proti tomu
to zákazu, je zodpovedný.

$ 23,

U) Rubopisec je zodpovedný, ak niet
opačnej doložky, za zaplatenie tovarového
záložného listu.

() Rubopisec môže zakázať ďalšie ín
dosOvanie, v tomto prípade nie je zodpo
vedný osobám, na ktoré bol tovarový
záložný list potom indoOsovaný.

8 24.

U) Ten, kto má tovarový záložný list
(držiteľ tovarového záložného listu), platí
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Za oprávneného majiteľa, ak sa legitimu
je nepretržitým radom rubopisov, i keby
posledný z nich bol nevyplnený. Rubopisy
prečiarknuté platia pritom za nenapísané.
Ak nasleduje po nevyplnenom fťubopise
ďalší rubopis, platí, že podpisovateľ tohto
nadobudol tovarový záložný list rubopisom
nevyplneným. 

() Ak niekto príšiel o tovarový zálož
ný list z hocakej príčiny, nie je nový ma
jiteľ, ktorý sa legitimuje spôsobom uve
deným v ods. 1, povinný tovarový záložný
list vydať, ak ho nenadobudol obmyseľne,
ani mu nemožno pričítať hrubú nedbalosť
pri jeho nadobudnutí.

S 25,

Osoby žalované z tovarového záložné
ho listu nemôžu činiť majiteľovi námietky,
ktoré sa zakladajú ma ich osobných vzťa
hoch k vystaviteľovi alebo k predošlým
majiteľom, ak len majiteľ, nadobúdajúc to
varový záložný list, nekonal vedome na
ujmu dlžníka.

8 26.

() Ak obsahuje rubopis doložku ,,hod
notu vybrať“, „ma inkaso“, „ím procura“
alebo inú doložku vyjadrujúcu. len zmocne
nie, môže majiteľ vykonávať všetky práva
z tovarového záložného listu a môže ho
indosovať len rubopisom zmocňOvacím
(prokuraindosamentom).

() Osoby zaviazané z tovarového zá
ložného listu môžu v prípade uvedenom v
ods. 1 činiť majiteľovi len také námietky,
ktoré by mohly činiť rubopiscovi.

" Č) Plná moc z prokúraindosamentu ne
zaniká aní smfťou zmocniteľa ani stratou
jeho. spôsobilosti konať.

8 27.

U) Ak obsahuje rubopis doložku „hod
nota na zabezpečenie“, „hodnota ako zá
loh“ alebo inú doložku vyjadrujúcu danie
tovarového záložného listu do zálohu, mô
že majiteľ vykonávať všetky práva z tova
rového záložného listu, ale jeho rubopis
pľatí len ako rubopis zmocňovací.

() Osoby zaviazané z tovarového zá
ložného listu nemôžu činiť majiteľovi ná
mietky, ktoré sa zakladajú na ich osob
ných vzťahoch k rubOpiscovi, ak len ma
jiteľ, nadobúdajúc tovarový záložný líst,
nekonal vedome na ujmu dlžníka.

8 28.

() Posrokový rubopis má tie isté účin
ky ako rubopis pred srokom. Keď však bol

tovarový záložný list indosovaný až po
proteste pre neplatenie alebo po uplynutí
protestnej lehoty, má rubopis len účinky
cesie,

) Kým sa nedokáže opak, má sa za to,
že nedátovaný rubopis boľ napísaný pred
uplynutím protestnej lehoty.

Diel tretí,
Rukojemstvo.

S 29,

U) Zaplatenie sumy uvedenej v tova
rovom záložnom tiste [S 2 ods. 1 písm. b)]
alebo jej čiastky možno zabezpečiť ruko
jemstvom.

() Zábezpeku, uvedenú v ods. 1, môže
poskytnúť tretia osoba, ale i ten, kto to
varový záložný list už podpísal,

S 30,

U) Rukojemstvo napíše sa na tovarový
záložný list alebo na prívesok,

Č) Rukojemstvo sa vyjadruje slovami
„ako ručiteľ" alebo doložkou rovnakého
významu, ručiteľ ho musí podpísať.

Č) Holý podpis na líci tovarového zá
ložného listu platí za rukojemstvo, ak
nejde 0 podpis vystaviteľa,

Č) Vrukojemstve treba udať, za koho sa
preberá. Ak niet tohto údaja, platí, že ru
čenie bolo prevzaté za vystaviteľa,

8 31.

U) Ručiteľ je zodpovedný rovnako ako
ten, za koho sa zaručil.

() Záväzok ručiteľa je platný i vtedy,
keď záväzok, za Ktorý sa zaručil, je ne
platný z inej príčiny ako pre vadu formy,

(Č) Vyplatením tovarového záložného
listu nadobúda ručiteľ práva z tovarového
záložného listu proti tomu, za koho sa
zaručil a proti osobám, ktoré sú tomuto
z tovarového záložného: fistu zaviazané.

Diel štvrtý.
Platenie.

832.

() Tovarový záložný líst musí majiteľ
predložiť na platenie v deň platobný ale
bo v niektorom z nasledujúcich dvoch
všedných dní.

() Predloženie tovarového. záložného
ľistu odúčtovní rovná sa jeho predloženiu
na platenie.
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() Vládne nariadenie č. 61/1942 SI,z.
platí aj na tovarové záložné listy, vystave
né podľa tohto zákona.

5 33.

() Vystaviteľ môže žiadať, aby mu ma
jiteľ pri zaplatení vydal kvitovaný fova
rový záložný list.

() Majiteľ nesmie odmietnuť čiastočné
platenie,

Č) Vystaviteľ môže žiadať, aby sa čia
stočné platenie poznačilo na tovarovom
záložnom liste a bola mu o tom vydaná
kvitancia,

834,

Kto pľatí pri sroku, zbavuje sa svojho
záväzku, ak mu len nemožno pričítať ob
myseľnosť alebo hrubú nedbalosť. Je po
vinný skúmať správnosť poradia rubopisov,
nie však podpisy rubopiscov.

835.

() Ak nastane poistná príhoda [5 3),
nárok z poistnej smluvy voči poisťovate
ľovi prechádza na majiteľa tovarového zá
ložného listu do výšky jeho pohľadávky.

() Poisťovateľ je povinný príslušnú su
mu odškodného složiť na: súde ($ 13 ods.
2). O složení sumy súd ihneď upoveďomí
prvého majiteľa [8 2 ods. 1 písm. e)], kto
rý do dvoch všedných dní musí podať o tom
písomnú zprávu svojmu nástupcovi, po
stačí, ak zpráva v tejto lehote bola daná
doporučene na poštu. Takto upovedomený
nástupca musí v rovnakej lehote, nasledu
júcej po dni, ktorého dostal zprávu, tým
istým spôsobom upovedomiť svojho bez
prostredného nástupcu. Prvý majiteľ alebo

riadne a včas, je zodpovedný za prípadnú
škodu, vznikľú jeho nedbalosťou, ale "en do
výšky sumy uvedenej v tovarovom zálož
nom liste,

(Č)Súd vydá složenú sumu osobe opráv
nenej z tovarového záložného listu proti
kvitovanému tovarovému záložnému listu.

Č) Ak pohľadávka majiteľa nie je plne
krytá složenou sumou, súd vydá sumu proti
kvítancii na odpise tovarového záložného
listu a vyznačí vyplatenie na pôvodine to
varového záložného listu.

8%.

() Vystaviteľ môže pohľadávku, zaiste
nú tovarovým záložným listom, zaplatiť

i pred srokom. Ak pohľadávku nemožno
zaplatiť preto, že majiteľ je neznámy, ne
prítomný, alebo nechce alebo nemôže
prijať zaplatenie pred srokom, vystaviteľ
môže uložiť sumu na súde (8 13 ods. 2).a
zbaviť sa tak svojho záväzku.

() Súd vydá o složení sumy vystavite
ľovi potvrdenie na odpise tovarového zá
ložného listu. Ustanovenie $ 35 ods. 2 pla
tí primerane, Složenú sumu vydá súd maji
teľovi proti kvitovanému tovarovému zá
ložnému listu.

8 31.

Vystaviteľ je povinný složiť sumu, uve
denú v tovarovom záložnom liste [8 2 ods.
1 písm. b)], pred srokom bez vyzvania na
príslušnom súde na svoje trovy a nebezpe
čenstvo:

a) skôr než založené hnuteľnosti scudzí,
spracuje alebo spotrebuje,

b) ak stratí ďržbu hnuteľností daných
do zálohu:

c) ak budú založené hnuteľnosti vy
skľadnené z miesta, ktoré je uvedené v to
varovom záložnom liste [$82 ods. 1 písm.
£)], alebo ak majiteľ alebo niektorý rubo
pisec pri nutnom premiestení tovaru (8
17 ods. 2) oznámi vystaviteľovi doporuče
ným listom, že s premiestením nesúhlasí:

d) ak zistí, že založené hnuteľnosti sú
zničené, alebo že ich poškodením alebo
úbytkom suma uvedená v tovarovom zá
ložnom liste prevyšuje výšku prípustnú po

e) ak odoprie splniť povinnosť podľa
S 16 ods. 1,

S 38.

() Ak je tu niektorá z okolností, uve
dených v 8 37, alebo ak vystaviteľ ne
splnil povinnosti uložené mu v $8 14, 15,
8 16 ods. 1, 8 17 ods. 1 a $ 18, majiteľ
tovarového záložného listu je oprávnený
domáhať sa zaplatenia pred srokom. Deň,
ktorého majiteľ vyzval vystaviteľa na za
platenie predložením tovarového zálož
ného listu, a v prípade nezaplatenia deň
protestu platí za deň sroku.

Č) Ak sa vykoná právo podľa ods. 1
prvá veta, srazia Sa úrOky za čas odo
dňa zaplatenia: do dňa sroku, vyznačeného
v tovarovom záložnom liste [5 2 ods. 1
písm. c)]. Tieto úroky sa počítajú podľa
úradnej diskontnej sadzby ceduľovej ban
ky, platnej v deň zaplatenia.

() Ak sa domáha majiteľ zaplatenia
pred srokom z dôvodu, že množstvo alebo
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hodnota založeného tovaru nezodpovedá
údajom v tovarovom záložnom liste, môže
vystaviteľ majiteľovi ponúknuť, že doplní
uložené hnuteľnosti do troch všedných dní
tak, aby ich množstvo a hodnota odpove
dala údajom v tovarovom záložnom liste.
Majiteľ je povinný túto ponuku prijať, ak
rozdiel nepresahuje 10%/oudaného množ
stva alebo hodnoty,

S 39.

Ak nebol tovarový záložný list pred
ložený na platenie v lehote, určenej v 8
32, môže každý dlžník složiť sumu uvede
nú v tovarovom záložnom liste na prísluš
nom súde na trovy a nebezpečenstvo ma
jiteľa.

Diel piaty.
Postíh pre neplatenie,

s 40.

() Ak nebol tovarový záložný list včas
zaplatený, môže majiteľ domáhať sa jeho
zaplatenia žalobou na vystaviteľovi, alebo
vykonávať postih protí rubopiscom a
ostatným osobám zaviazaným z továrové
ho záložného listu.

Č) To isté právo prislúcha majiteľovi už
pred sročnosťou tovarového záložného li
stu, ak bol proti vystaviteľovi vyhlásený
konkurz alebo vyrovnávacie konanie, ale
bo ak len platy zastavil, alebo exekúcia
proti nemu ostala bez úspechu.

8 41.

Alk majiteľ tovarového. záložného listu
nebol z výťažku exekučného predaja zalo
žených hnuteľností úplne uspokojený, súd
vyznačí na tovarovom záložnom Tiste vý
kon predaja a neuhradenú sumu. Všetci,
ktorí tovarový záložný list vystavili alebo
indosovali, alebo. ho opatrili rukojemským
prejavom, sú zodpovední majiteľovi za ne
uhradenú sumu solidárne.

S 42.

() Odopretie zapľatenia musí sa zistiť
verejnou listinou (protest pre neplatenie).

() Pre nezaplatenie tovarového zálož
ného listu musí sa protestovať v niektorom
z dvoch všedných ďní, masledujúcich po
sroku.

() Ak vystaviteľ tovarového záložného
listu zastavil platy, alebo exekúcia proti
nemu ostala bez úspechu, môže majiteľ vy

konať postih len, ak predloží tovarový zá
ložný list vystaviteľovi na platenie a dá
protestovať.

(Č)Ak bol proti vystaviteľovi tovarové
ho záložného listu vyhlásený konkurz ale
bo vyrovnávacie konanie, stačí na vyko
nanie postihu predložiť súdne usnesenie
o vyhlásení konkurzu alebo. vyrovnávacie
ho konania, Miesto súdneho usnesenia sta
čí predložiť vyhlášku o jeho uverejnení v
Súdnom ústrednom oznamovatelí,

8 43.

() Majiteľ musí o tom, že nebola splne
ná povinnosť podľa S 16 ods. 1, alebo že
nedosiahol zaplatenie, upovedomiť pred
chádzajúceho rubopisca do štyroch všed
ných dní, nasledujúcich po dni protestu,
alebo ak je tu doložka „bez trov“, po dni
predloženia, Každý rubopišec musí ďo
dvoch všedných dní, nasledujúcich po dni,
ktorého dostal zprávu, prípadne po dni,
ktorého dal protestom zistiť nesplnenie
povinnosti podľa $816 ods. 1, upovedomiť
o tom svojho predchodcu a oznámiť mu
pritom mená a adresy tých, ktorí pred
tým podali zprávu, a tak ďalej radom až
k prvému majiteľovi, Tieto lehoty sa za
čínajú prijatím predchádzajúcej zprávy.

() Ak sa dáva podľa ods, 1 zpráva nie
komu, kto tovarový záložný list podpísal,
treba tú istú zprávu v tej istej lehote po
dať aj jeho ručiteľovi,

Č) Ak niekitorý rubopisec neudal svoju
adresu, alebo udal ju nečitateľne, stačí
podať zprávu ďalšiemu predchodcovi.

() Zprávu treba podať doporučeným

(Č) Kto je povinný podať zprávu, má
osvedčiť, že dal zprávu v predpísanej le
hote. LehOta je zachovaná, ak bol v nej na
poštu podaný list, obsahujúci zprávu.

) Kto nepodal zprávu včas, nestráca
postih, je však zodpovedný za prípadnú
škodu, vzniklú jeho nedbalosťou, ale len
do výšky sumy uveďenej v tovarovom zá
ložnom fiste,

S 4.
() Vystaviteľ, rubopisec alebo ručiteľ

môže doložkou ,,bez trov“, „bez protestu“
alebo imou doložkou rovnakého významu,
napísanou na tovarovom záložnom liste a
podpísanou, oslobodiť majiteľa, aby na za
chovanie svojho postihu protestoval,

() Doložka neoslobodzuje majiteľa od
povinnosti predložiť tovarový záložný list
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včas a poďať povinné zprávy. Dokázať, že
lehota nebola dodržaná, má. ten, kto sa
proti majiteľovi na to odvoláva.

Č) Ak doložku pripojil vystaviteľ, je
oma účinná vočí všetkým osobám, zaviaza
ným z tovarového záložného listu: ak ju
pripojil rubopisec alebo ručiteľ, je účinná

"len vočí nemu. Ak dá majiteľ, hoci je tu
doložka od vystaviteľa, protestovať, idú
trovy protestu na jeho vrub. Ak je dolož
ka od rubopisca alebo ručiteľa, možno
trovy protestu požadovať od všetkých,
ktorí tovarový záložný list podpísali.

5 45.

Č) Všetci, ktorí tovarový záložný list
vystavili, indosovali, alebo Opatrili ruko
jemským prejavom, sú zodpovední majite
ľovi solidárne,

(7) Majiteľ má právo zakročiť proti
všetkým naraz, niektorýmalebo len jedné
mu z nich, a nemusí pritom zachovať po
Tadie, v ktorom sa zaviazali.

() To isté právo má kažďý, kto tova
rový záložný list podpísal a ho vyplatil.

() Žaloba, podaná proti jednému dlžní
kovi, neprekáža, aby sa zakročilo proti
iným,i keby nasledovali za tým, ktorý bol
najprv zažalovaný.

8 46.

() Majiteľ môže žiadať od toho, proti
komu vykonáva postih:

a) sumu uvedenú v tovarovom zálož
nom liste, nakoľko tovarový záložný list
nebol vyplatený,

b) šesťpercentové úroky od sroku,
c) trovy protestu a zpráv, ako aj iné

trovy,
d) províziu vo výške jednejtretiny per

centa sumy uvedenej v tovarovom zálož
nom liste alebo: v dohodnutej menšej
výške.

() Ak sa vykoná postih preď srokom,
srazia sa úroky zo sumy uvedenej v tova
rovom záložnom liste. Tieto úroky sa po
čítajú podľa úradnej diskontnej sadzby ce
duľovej banky, platnej v deň postihu.

8 41,

Kto vyplatil tovarový záložný líst, mô
že žiadať od svojich predchodcov:

a) celú sumu, ktorú zaplatil,
b) šesťpercentové úroky z tejto sumy

odo dňa zaplatenia,

c) svoje trovy,
d) províziu podľa 8 46 ods. 1 písm. d).

S 48.

() Každý dlžník, proti ktorému sa vy
konáva alebo môže sa vykonať postih, je
Oprávnený žiadať, aby sa mu pri vyplatení
vydal tovarový záložný list s protestom
a kvitovaným účtom.

() Každý rubopisec môže pri vyplatení
tovarového záložného listu prečiarknuť
svoj rubopis a rubopisy indosantov za nim
nasledujúcich.

S 49,

() Zmeškaním lehôt určených na prote
stovanie pre nezaplatenie, poprípade na
predloženie k plateniu, ak je tu doložka
„bez trov“, stráca majiteľ svoje právo
proti rubopiscom a ostatným. dlžníkom
okrem vystaviteľa,

() Ak je lehota na predloženie určená
v rubopise, môže sa na ňu odvolávať len
rubopisec,

S 50.

() Ak nemožno tovarový záložný list
včas predložiť alebo včas protestovať pre
neprekonateľnú prekážku (zákonný pred
pís alebo iný prípad vyššej moci), preď.žu
jú sa lehoty, určené na tieto úkony,

() Majiteľ je povinný bezodkladne po
dať zprávu svojmu predchodcovi 9 vyššej
moci a túto zprávu poznamenať na tova
rovom záložnom liste alebo na prívesku
s uďaním miesta a pripojením dáta a pod
pisu: ináč platia ustanovenia 8 43,

() Keď prestala vyššia moc, musí maji
teľ bez odkladu predložiť tovarový. zá.ož
ný list na zaplatenie, a ak treba, protesto
vať,

() Ak trvá vyššia moc dlhšie než trid
sať dní od sroku, možno vykonať postih
bez toho, že by bolo treba predložiť tova
rový záložný list a ho protestovať,

) Nié sú prípadmi vyššej moci skutoč
nosti čiste osobné, týkajúce sa majiteľa
alebo toho, koho on poveriť predložiť to
varový záložný list alebo ho protestovať.

Die! šiesty.
Protest,

S51.

() Protest musí učiniť verejný notár,
súd, alebo na jeho nariadenie úradník súd
nej kancelárie,



(7) Vládnym nariadením možno zaviesť
protestovanie poštovým úradníkom a určiť
podrobnosti tohto spôsobu protestu,

S 52.

() Protest má obsahovať:
a) meno toho, pre koho sa protestuje

a meno osoby, proti ktorej sa protestuje,
b) údaj, čo sa žiadalo od osoby, proti

ktorej sa: protesltuje, jej odpoveď alebo
údaj, že neodpovedala, alebo že nebola za
stihnutá, alebo že nebolo možno zistiť
miestnosť, kde prevodzuje svoj podník,
alebo jej byt,

c) miesto, deň, mesiac a rok, kďe a ke
dy sa výzva [písm. b)] stala, alebo bol uči
nený bezvýsledný pokus o ňu.

() Protestný orgán musí protest podpí
sať a pripojiť svoju úradnú pečať alebo
úradnú pečiatku,

S 53,

() Protest treba napísať na tovarový
záložný list alebo na osobitný tist, ktorý sa
spojí s tovarovým záložným listom.

(7) Protest na tovarovom záložnom li
ste treba napísať na rube hneď za posled
ným zápisom, a ak na rube zápisu niet,
bezprostredne na niektorý Okraj rubu.

() Ak sa napíše protest na osobitný list,
Spojený s tovarovým záložným listom, tre
ba miesto, kde sa list pripojuje, opatriť
úradnou pečaťou alebo úradnou pečiatkou.

(“) Proitesť podľa S 16 ods. 2 treba na
písať na osobitný list.

ť

S 54.

Ak sa má plnenie z tovarového zálož
ného listu požadovať oď viacerých osôb,
alebo síce od jedinej osoby, ale viac ráz,
treba viacnásobné vyzvanie pojať do jed
nej protestnej listiny.

S 55.

Tovarový záložný list možno zaplatiť
do rúk protestného Orgánu. Nemožno vylú
čiť Oprávnenie protestného orgánu prijať
platenie,

$ 56.

() Protestný orgán môže opraviť chyby
v písaní, vynechania a iné nedostatky pro
testnej listiny až do jej vydania osobe, pre

ako takú a podpísať.

(?)Protestný Orgán musí si zadržať ove
rený Odpis protestu. O obsahu tovarového
záložného listu treba spraviť záznam, kto
rý musí Obsahovať:

a) sumu uvedenú v tovarovom zálož
nom liste,

b) srok,
c) miesto a deň vystavenia tovarového

záložného listu,
d) meno vystaviteľa a meno toho, ko

mu alebo ná príkaz koho sa má platiť,
e) meno osoby, odlišnej od vystaviteľa,

ak sa má platiť u nej,
(Č) Odpisy a záznamy treba uschovať v

časovom poradí.

Miesto a čas na predloženie na protest
a iné právne úkony.

8 57,

Protestovať možno — okrem prípadu
5 16 ods. 2 — od 9, do 18. hodiny: v iných
hodinách len vtedy, ak s tým výslovne sú
hlasí osoba, proti ktorej sa protestuje.

8 58,

() Predloženie tovarového záložného
listu na zaplatenie, protest, ako í všetky
ostatné úkony, ktoré sú potrebné proti
určitej osobe, musia sa stať v miestno
stiach, kde prevodzuje svoj podnik, alebo
ak ich nemožno vypátrať, v jej byte, Inde,
najmä na burze, možno tieto úkony vyko
nať len po obapolnej dohode,

E) Ak je v proteste poznamenané, že
miestnosť, kde sa prevodzuje podnik, ale
bo byť nebolo možno vypátrať, nie je protest neplatný preto, že vypátranie bolo
možné,

Č) Zodpovednosť protestného orgánu,
ktorý nevykonal primerané pátranie, nie
je dotknutá ustanovením ods, 2. Ak ostal
dotaz na. príslušnom policajnom úrade bez
výsledku, nie je protestný orgán povinný
ďalej pátrať.

S 99,

() Úkon, ktorý sa stal v miestnostiach,
kde sa prevodzuje podník, alebo v byte
niektorého účastníka, je účinný £vtedy, ak
miesto, kde tieto miestnosti alebo byt sku
točne sú, bolo v tovarovom záložnom liste
nesprávne vyznačené údajom susednej
obce. Ak súhlasia účastníci, možno úkony,
ktoré sa majú vykonať v určitom mieste,
vyznačenom na tovarovom záložnom liste,
vykonať v susednej obci.
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() Ktoré miesta platia za susedné obce,
určuje vládne nariadenie č. 170/1942 SI, z.

Diel siedmy,
Rozličné predpísy.

8 60.

Spôsobilosť k záväzku,

() Každý je spôsobilý zaväzovať sa to
varovým záložným listom, kto sa môže
zaväzovať smluvami.

() Ak sa stane žena plnoletou len vyda
jom, nezíska tým ešte spôsobilosť podľa
ods. 1.

Prejavy a zmocnenie na podpis.

S 61.

Prejavy, ktoré miesto menom boly uro
bené krížikmi alebo inými znakmi, sú plat
né, len ak sa staly vo forme verejnonotár
skeho spisu. To isté platí o prejavoch osôb
slepých alebo hluchonemých, hluchých,
ktoré nevedia čítať, a nemých, ktoré ne
vedia písať,

5 02.

() Neplatné sú prejavy podpisom mena
zastúpenej osoby, učineným inOu osobou.
Zmocnenec musí podpísať svoje meno
s dodatkom, za koho podpísal,

() Zmocnenie na podpis tovarového zá
ložného listu musí byť písomné, v prípade
8 61 treba však k platnosti plnomocenstva
verejnonotánskeho spisu.

() Predpisy o značení firmy ostávajú
nedotknuté.

S 63.

Zmeny.

Ak bol text tovarového záložného listu
zmenený, sú tí, ktorí podpísali tovarový
záložný list po zmene, zodpovední podľa
zmeneného textu: tí však, ktorí ho podpí
sali predtým, podľa textu pôvodného.

Premlčanie,

S 64,

() Všetky práva z tovarového: záložné
ho listu proti vystaviteľovi sa premlčia za
tri roky odo dňa jeho sroku.

() Práva majiteľa proti rubopiscom sa
premlčia za jeden rok odo dňa včasného
protestu, alebo v prípade doložky „bez
trov“, odo dňa sroku,

.—

() Práva rubopisca proti iným rubopis
com sa premlčia za šesť mesiacov odo dňa,
ktorého rubopisec tovarový záložný list
vypľatil, alebo ktorého bol voči nemu
uplatnený žalobou.

S 65.

() Premlčanie sa pretrhuje:
a) podaním žaloby,
b) prihlásením pohľadávky ztovarové

ho záložného listu v konkurze,
c) opovedaním sporu alebo uplatnením

nároku z tovarového záložného listu žalo
vadým v spore.

() Premlčanie spočíva od začatia umo
rovacieho konania, ako aj 0d prihlásenia
pohľadávky vo vyrovnávacom konaní.

8 66.

Prerušenie premlčania pôsobí len proti
tomu, koho sa týka skutočnosť zakladajú
ca prerušenie,

8 67.

Obohatenie.

() Ak záväzok vystaviteľa z tovarové
ho záložného fistu zanikol premlčaním,
ostáva zaviazaný majiteľoviv tej miere, na
koľke sa na jeho škodu obohatil.

() Proti rubopiscom, ktorých záväzok
z tovarového záložného listu zanikol, niet
nároku podľa ods, 1,

() Právo podľa ods. 1 sa premlčí za tri
roky odo dňa zániku záväzku z tovarového
záložného listu.

Umiorenietovarového záložného listu a
náhražka protestnej listiny.

S 68.

() Stratený alebo zničený tovarový zá
ložný list možno vyhlásiť za umorený v
umorovacom konaní,

() O umorení tovarového záložného :i
stu platia predpisy o umorení zmenky. Prí
slušný je súd podľa S 13 ods. 2.

“ EP)Po započatí umorOvacieho konania
môže oprávnený žiadať zaplatenie sročné
ho tovarového záložného listu od vystavi
teľa, ak poskytne zábezpeku až do jeho
umorenia,

S 09,

Stratenú alebo zničenú protestnú listi
nu možno nahradiť svedectvom ©protesto
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vaní, ktoré má vyhotoviť Orgán, u ktorého
je overený odpis listiny. Vo svedectve tre
ba uviesť obsah protestu a záznamu podľa
S 56 ods, 2.

8 70.

Odpisy.

() Každý majiteľ tovarového záložné
ho listu má právo zhotoviť si.z neho od
pisy.

() Odpis musí presne opakovať pôvo
dinu so všetkými rubOpismi a údajmi, kto
ré sú na nej. Musí sa udať, pokiaľ až siaha
odpis.

Lehoty.

S 71.

() Ak je tovarový záložný list sročný v
nedeľu alebo sviatočný deň zákúunomuzna
ný, možno zaplatenie žiadať až v najbližší
všedný ďeň. Aj všetky ostatné úkony z to
varového záložného listu, najmä protest,
možno vykonať len vo všedný deň.

(7)Ak sa má niektorý z týchto úkonov
vykonať v určitej lehote a posledný ďeň
je nedeľa alebo sviatočný deň zákonom
uznaný, predlžuje sa táto lehota o najbliž
ší všedný deň. Inak sa neďele a sviatočné
dni do lehoty započítajú.

S 72,

Do lehoty zákonnej alebo na tovarovom
záložnom liste určenej nepočíta sa deň, od
ktorého sa lehota začína.

S 73.

Ani zákonné amí sudcovské dni reš
pektné (osobitného zreteľa hodné) nie sú
prípustné.

Súdne konanie.

S 74,

Pre konanie o žalobách, v ktorých sa
uplatňujú nároky z ťovarových záložných
lisiov, žlatia ustanovenia Občianskeho
sporového poriadku o zmenkovom konaní.
Príslušný je súd podľa $ 13 ods. 2.

S 75.

() Konanie súdu pri ukladaní tovaro
vých záložných listov do sbierky odpisov
vydaných tovarových záložných listov (5
13), složenie sumy na súde (58 35 až 37),
vyznačenie výsledku exekučného predaja
je konaním nesporovým,

Č) Do sbierky odpisov tovarových zá
ložných listov môže hocikto v prítomnosti
niektorého súdneho úradníka nahliadnuť
a robiť si odpisy alebo výpisy a môže aj
žiadať, aby mu na jeho trovy boly vysta
vené úradné odpisy a výpisy.

S 76,

Eskont a lombard.

„ovenská národná banka je oprávnená
tovarové záložné listy eskontovať a lom
bardovať.

S 71.

Poplatkové ustanovenia.

U")Tovarový záložný list podlieha po
plaťku ako zmenka,

() Ustanovenie $8 16 ods. 1 č. 2 zák.

a XLI11/1914platí aj na tovarový záložnýist,
Č) Knihy a záznamy obchodníkov a živ

nostníkov, vedené podľa 8 18, podliehajú

poplatku z obchodných a živnostenskýchníh.
Diel ôsmy.

Trestné ustanovenia,
8 78.

Kto
a) vystavil tovarový záložný list poru

šením ustanovenia $ 1 ods. 2,
b) uviedol nepravdivé údaje o poistení

(5 3),
c) prijal pôžičku nad hodnotu uvedenú

vaš li,

d) na založené hnuteľnosti smluvne zria
dil iné záložné právo (S 12),

e) porušil ustanovenie S 14 ods. 2, $815,
8 17 ods. 1, $ 18 alebo S 37 —
spácha priestupok a potresce ho, ak čín
nie je prísnejšie trestný, okresný (štátny
policajný) úrad peňažným trestom od Ks
100 do Ks 100.000 — alebo zatvorením do
dvoch mesiacov. Nevymožiteľný peňažný
trest má sa premeniť podľa zavinenia na
náhradný trest zatvorenia do dvoch me
siacov,

$ 79,

") Vysiaviteľ alebo iná osoba, zaviazaná
z tovarového záložného listu, ktorá "úmy
selne zmarí alebo skráti uspokojemie maji
teľa tým, že založené hnuteľnosti odstráni,
poškodí, zničí alebo neoprávnene ecudzí,
spácha prečin a potresce ho, ak čin nie je
prísnejšie trestný, okresný súd väzením do
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jedného roku, Ak zmarenie alebo skráte
nie uspokojenia majiteľa spôsobí z hrubej
nedbanlivosti, spácha priestupok a potres
ce ho okresný súd zatvorením do dvoch
mesiacov,

(“) Pokus prečinu podľa ods. 1 je trest
ný,

Diel deviaty,
Záverečné ustanoveníia,

8 80.

Na obilné záložné listy, vystavené
pred 15. júlom 1944, vzťahujú sa predpisy
platné v časevystavenia, 7

S 81.

Zrušujú sa ustanovenia 88 1 až 13 a na
koľko sa týkajú obilných záložných listov,
aj ustanovenia $8 35 až 39 vládneho naria
denia č. 135/1939 SI. z.

S 82,

Tento zákon nadobudne účinnosť dňom
15. júla 1944, vykoná ho minister pravo
súdia so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Sokol-v. r..

Mach v. r.,
aj za predsedu vlády.
Dr, Pružinský v. r,

aj za min. Stanu
Dr. Fritz v. r.

Dr. Karvaš v. r.

Zákon
zo dňa 6. júla 1944,

ktorým sa predlžuje platnosť právnych
predpísov o kartelovom pSplatku.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

čl. 1,

Účinnosť zákona č. 245/1937 Sb. z. a n. a
vládnych nariadení č. 65/1938 Sb, z. a n,
č. 93/1939, č. 112/1939 SI. z. sa predlžuje
do 31. decembra 1946,

85.—87.

ČI. II.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
1, januára 1945, vykoná ho minister fi
naňncií.

Dr. Tíso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.,
aj za predsedu vlády.
Dr. Pružinský v. r.

87.
Zákon

zo dňa 6. júla 1944
o platenej dovolenke robotníkov,

Snem Slovenskej republiky sa usniesoľ
na tomto zákone:

81.
Zamestnanci, ktorí vykonávajú práce

alebo služby na základe pomeru pracovné
ho, služobného alebo učňovského a nevy
konávajú ich ako vedľajšie zamestnanie
alebo len príležitostne, majú podľa usta
novení tohto zákona v každom kalendár
nom roku raz nárok na zamestnávateľom
platenú dovolenku na zotavenie.

82.
() Pre zamestnancov pri baníctve na

vyhradené nerasty (3 3 zákona č. 145/
1854 r. z.) alebo jeho vedľajších závodoch
(8 131 cit. zákona) vzniká nárok na pla
tenú dovolenku po 6-mesačnom nepretrži
tom zamestnaní pri baníctve na území Slo
venskej republiky.

() Prerušenie zamestnania u zamest
nancov v ods. 1 spomenutých, na čas nie
dlhší ako šesť týždňOv, zastavuje, ale ne
prerušuje čakaciu dobu, ak zamestnanec
nastúpil znovu do zamestnania pri baníctve
a ak medzitým. nebol v cudzine alebo síce
v tuzemsku, ale vnom pracovnom odvetví
zamestnaný.

S3.
() Pre iných, než. v $ 2 uvedených, za

mestnancov vzniká nárok na platenú do
voľenku po 6-mesačnom nepretržitom za
mestnaní v tom istom podniku alebo u
toho istého zamestnávateľa,

() Prerušenie zamestnania u zamest
nancov v ods. 1 spomenutých aa čas nie
ďlhší ako 6 týždňov, zastavuje, ale nepre
rušuje čakaciu dobu, ak zamestnanec na
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stúpil znovuJo zamestnaniau toho istého
podniku, alebo zamestnávateľa a ak me
dzitým nebol. inde zamestnaný.

84.

Pre určenie výmery dovolenky je roz
hodujúci deň 1. mája a v poľnohospodár
stve deň 1. novembra bežného roku.

S5.

() Dížka dovolenky za každý kalen
dárny rok je:
do 5 rokov zamestnania . 7 dní,
od 5 do 10 rokov zamestnania. 8 dní,
od 10 do 15 rokov zamestnania. . 10 dní,
od 15 do 20 rokov zamestnania . 12 dní,
vyše 20 rokov zamestnania . . 14 dní,

() Zamestnanci uvedení v S 2 majú po
20 rokoch zamestnania, ak pracujú pre
važne pod zemou, za každých ďalších 5
rokov zamestnania márok na: jeden ďalší
deň dovolenky.

() Zamestnaním rozumie sa nepretrži
té zamestnanie podľa ustanovení 88 2a 3.

() Ustanovenia tohto paragrafu ne

v 5 6.
S 6.

() Poľnohospodárskí a lesní robotníci,
ktorí pracujú za akordnú, dennú alebo ho
dinovú mzďu, majú nárok na zamestnáva
teľom platenú dovolenku na zotavenie po
dľa.ustanovení tohto paragrafu, ak praco
valí v tom istom podniku alebo u toho
istého zamestnávateľa aspoň 130 dní v
kalendátnom roku, hoci aj s prerušením.

) Dížka dovoOleníkyza každý kalendárnyrokje:
po odpracovaní 130 dní. 4 dni,
po odpracovaní 200 dní 6 dní,
po odpracovaní 250 dní 9 dní.

vyjmúc robotníkov zamestnaných v drevo
skladoch — môže zamestnávateľ koncom
kalendárneho roku namiesto dovolenky
vyplatiť peňažnú náhradu za dovolenku,

s 1.

Robotníkom, zamestnaným v staveb
nom podnikaní, ak nemohli splniť podmien
ky rozhodné pre nárok na pľatenú dovolen
ku podľa S 5 pre príčiny plynúce z povahy
ich zamestnania, vzniká po 13, týždňoch
nepretržitého zamestnania v tom istom

podniku alebo u toho istého zamestnáva
teľa nárok na peňažnú náhradu za dovo
lenku vo výške mzdy na jednu hodinu za
každý odpracovaný týždeň, pokiaľ svoj
služobný pomer saini dobrovoľne neroz
viazali.

S 8.

() Učni, bez ohľadu na to, vakom pod
niku a akými prácami sú zamestnaní, ako.
aj mladiství robotníci do 18. roku zamest
naní v baníctve prevažne pod zemou, ma
Jú po 6-mesačnom nepretržitom zamestna
ní v otomistom podníku alebo u toho isté
ho zamestnávateľa nárok na platenú do
vollenku na zotavenie vo výmere 14 dní
za každý kalendárny rok.

(“)Ak učni z vlastnej viny a bez ospra
vedlnenia. riadne nenavštevovalí živostem
ské školy, strácajú nárok na dovolenku po
dľa ods. 1

S 9,

() Vojenská služba a čas, ktorý za
mestnanec v službe zameškal pre chorobu,
úraz alebo inú dôležitú príčinu, týkajúcu
sa jeho osoby, pokiaľ ju nespôsobil úmy
selne alebo hrubou nedbalosťou, započíta
va sa do času rozhodného pre nárok a
výmeru. riadnej dovoľenky, Ospravedlňu
júce dôvody treba preukázať príslušnými
dokladmi.

(7) Pracovný čas, Ktorý v tom roku,
v ktorom sa udeľuje dovolenka, bol pred
jej nastúpením bez náležitého ospravedlne
nia zanedbaný, odpočíta sa z. dovolenky v
tom samom roku bez náhrady.

() Pracovný čas, ktorý bol v tom roku,
v ktorom sa udeľuje dovolenka, bez nále
žitého ospravedlnenia zameškaný po dovo
lenke, odpočíta sa z dovolenky v roku bu
dúcom bez náhrady.

$ 10.

() Ak dá zamestnanec pred nastúpením
dovolenky výpoveď zo zamestnania, zacho
váva Sa mu právo na pomerný diel dovo
lenky, odpoveďajúci trvaniu pracovného po
meru v kanlendárnom roku, za ktorý sa
dovolenka udeľuje.

() Ak zruší zamestnanec pred nastúpe
ním dovolenky pracovný pomer bez vý
povedi z takého dôvodu, ktorý ho opráv
ňuje pracovný pomer zrušiť s okamžitou
platnosťou, zachováva sa mu nárok na pe
ňažnú náhradu za celú dovolenku, na kto
rú by mal ináč nárok. Ak trvaľ jeho pra
covný pomer v kalendárnom roku menej
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než 6 mesiacov, zostáva mu za každý
jeden mesiac trvania pracovného pomeru
po jednej šestine peňažnej náhrady za do
volenku.

5 11,

() Ak zamestnávateľ prepustí zamest
nanca bez výpovedi z takého dôvodu, pre
ktorý je oprávnený zrušiť pracovný pomer
s okamžitou platnosťou, nemá zamestnanec
nárok ani na dovolenku, ani na jej náhradu,

() Ak ďal zamestnávateľ zamestnan
covi pred nastúpením dovolenky riadnu
výpoveď, zachováva sa zamestnancovi
nárok na celú dovolenku, na ktorú by mal
ináč nárok. Ak trval jeho pracovný po
mer v kalendárnom: roku menej než 6 me
siacov, má nárok na pomerný diel dovo
lenky vo výške jednej šestiny za: každý
mesiac trvania pracovného pomeru do dňa
nastúpenia dovolenky.

() Dovolenka neprerušuje
(pracovný) pomer.

(“) Ak. dovolenka bola už udelená, ne
možno požadovať zpät náhradu za ňu.

služobný

8 12.

Novoprijatým zamestnancom prislúcha
nárok na dovolenku len ak splnia pod

bo v 8 8 ods. 1.

S 13.
() Za každý deň dovolenky patria za

mestnancovi všetky jeho služobné požitky,
zodpovedajúce priemeru dosiahnutému v
posledných 4 týždňoch alebo v mesiaci
bezprostredne pred nastúpením dovolen
ky.

() Pod požitkami podľa ods. 1 rozumie
sa všetko to, čo zamestnanec na základe
pracovného pomeru od zamestnávateľa

poberá, okrem príplatkov za práce nad
čas, ako aj nepravidelných a svojou pova
hou ojedinelých odmien.

() Naturálne požitky, pokiaľ sa počas
dovolenky zastavujú alebo nevyberajú,
oceňujú sa v peniazoch podľa miestnych
priemerných cien, určených podľa prísluš
ných ustanovení zákona 9 verejnoprávnom
sociálnom poistení robotníckom.

() Požitky podľa ods. 1 vyplácajú sa v
obvyklý deň výplaty.

Č) V ods. 1 uvedené požitky nepatria

coval za mzdu pre cudzie osoby spôsobom
odporujúcim cieľu dovolenky,

87.

() Do riadnej dovolenky pripadajúce
nedele, sviatky a dni týmto naroveň po
stavené sa do riadnej dovolenky počítajú
a platí sa za ne podľa usianovení predo
šlých odsekov.

8 14,

() Dovolenka sa obyčajne udeľuje v
období ed 1. mája do konca septembra,
okrem podnikov sezónnych, najmä poľno
hospodárskych, v ktorých zamestnávateľ
môže udeliť dovoľenku aj v zimných me
siacoch.

() Čas dovolenky určuje správa závodu
(zamestnávateľ) po porade so závodným
výborom a kde ho niet, s príslušnými zá
stupcami záujmových sdružení.

() Pri určení dovoleniek, pokiaľ je to
len možné, treba prizerať na želanie za
mestranca, ale aj na prevádzkové potreby
zamestnávateľa.

() Dovolenky sa: majú udeľovať zpra
vidla v nepretržitej súvislosti. V odôvod
nených prípadoch možno udeliť dovoľenku
aj po čiastkach v rozličných obdobiach.

(Č)Učňom, povinným návštevou pokra
čovacích živnostenských škôl, má sa udeliť
dovolenka zpravidla v čase, keď sa:v tých
to školách nevyučuje.

S 15.

Zákon tento sa nevzťahuje na domác
kych robotníkov, ktorí sa, zaoberajú výro
bou alebo spracovaním tovaru mimo pre
vodzovní svojich zamestnávateľov (a ne
prevádzajú živnosť podľa živnostenského
zákona), ako ani na zamestnancov, kto
rých dovolenka je upravená osobitnými
predpismi, pokiaľ sú pre zamestnancov
výhodnejšie.

8 16.

() Nároky podľa tohto. zákona sa pre
mlčujú po troch rokoch, počítaných od
uplynutia roku, v ktorom nárok vznikol,

() Ak zamestnanec z viny zamestnáva
teľa nemohol použiť dovoľenku v roku, v
ktorom mal na ňu nárok, môže v premiča
cej lehote, uvedenej v ods. 1, upľatniť ná
rok buď na nepoužitú výmeru dovolenky,
alebo na jej peňažnú náhradu podľa zásad
uvedených v 8 13.

() Zamestnanec, ktorý zo svojej vlast

ku, v ktorom ma! na ňu nárok, stráca ná
rok na nepoužitú výmeru dovolenky, ako
aj na jej peňažnú náhradu.
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5 17.

Práva, prislúchajúce zamestnancom po
dľa tohto zákona, nemožno smluvou obme
dziť ani zrušiť.

8 18.

Zákony č. 262/1921 a 67/1925 Sb, z. a a.
ako aj všetky právne predpisy, upravujúce
pre zamestnancov menej výhodným spôso
bom dovolenky než podľa tohto zákona,
sa zrušujú.

s 19,

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia: vykoná ho 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.
aj za min. Stanu Dr. Fritz v. r.

Nariadenie
s mocou zákona

zo dňa 4. júla 1944
o splnomocnení Robotníckej sociálnej po
isťovne na poskytnutie výpomocí niekto
rým dôchodcom prí príležitostí päťročné

ho trvania Slovenskej republiky,

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona č. 185/1939 SI, z. nariaďuje:

81.
() Robotnícka sociálna poisťovňa v

Bratislave môže dôchodcom invalidného a

v

starobného, ako aj provízneho poistenia
baníckeho — okrem Židov — poskytnúť
do 31, júla 1944 výpomoc (jubilejná výpo
moc), a to:

a) Ks 250. —požívateľom invalidného a
starobného dôchodku (provízie): táto vý
pomoc sa zvyšuje o Ks 100.— ma každé
dieťa mladšie 17 rokov, o ktoré sa požíva
teľ dôchodku (provízie) stará a ktoré by
malo nárok na sirotský dôchodok v prí
pade jeho: úmrtia,

b) Ks 200.— požívateľom dôchodku
(provízie) vdovského (vdoveckého),

c) Ks 100.— požívateľom sirotského
(provízie), ak sú jednostranne

osirelí,
d) Ks 200— požívateľom sirotského

dôchodku (provízie), ak sú obojstranne
osirelí.

() Výpomoc podľa ods. 1 vyplatí Ro
botnícka sociálna poisťovňa tým požívate
ľom invalidného a starobného dôchodku
(provízie), ktorí majú nárok na výplatu prí
slušného dôchodku (provízie) ma mesiac
jún. 1944,

() V prípade smrti požívateľa dôchod
ku (provízie) vyplatí Robotnícka sociálna
poisťovňa výpomoc (óds. 1) jeho dedičom.

$2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia, vykoná ho minister
vnútra,

Dr. Tíso v. r.
Mach v. r.

aj za predsedu vlády
Čatloš v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružínský v, r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Karvaš v. r.
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Čiastka22. Ročník 1944.

"Slovenskou republikou a Holandskom.

Ubereinkommen
zwischen dem

Deutschen Reich
“ und der

Slowakíschen Republik
betrefiend die Auseinandersetzung úber
Beamte, sonstige ôffentliche Angestellten
und Versorgunfsempiánger der ehemaligen

- Tschecho-Slowakíschen Repubhlík.

Das Deutsche Reich und die Slowaki
sche Republik sind úbereingekommen,
úber die Beamten und sonstigen ôffentli

Cena Ks 3.—,

(Preklad.)

Dohoda
medzi

Slovenskou republikou
a

Nemeckou ríšou
ohľadom úradníkov, iných verejných za
mestnancOv a požívateľov odpočívných
platov bývalej Česko-Slovenskej republiky,

Slovenská republika a Nemecká ríša
dohodly sa, že uzavrú smluvu ohľadom
úradníkov a iných verejných zamestnan



chen Angestellten sowie úber die Em
plánger von Ruhe-(Versorgungs-)beziigen
aus einem ôffentlich-rechtlichen Dienst
verhältnís in der Tschecho-Slowakischen
Republik ein Abkommen zu schliessen.

Zu diesem Zweck haben zu Bevol|
mächilgten ernannt:

Der Deutsche Reíchskanzler:
den Gesandten Dr. Ernst Eisenlohr.

Der Prásident
der Slowakischen Republik:

den Gesandten Dr.. Stefan Polyak,

Die Bevolľmächtigten haben einander
ihre Vollmachten mitgeteilt und sie in
Ordnuné befunden. Sie haben sich úber
folšenden Bestimmungen geeinigt:

Artikel 1

() Die Slowakische Republik úber
nimmt mit Wirkung vom 14. März 1939 ab

a) die Ruhe-(Versorgungs-)bezúse fir
diejenigen ehemaligen ôffentlich-rechi
lichen Bediensteten der friiheren Tsche
cho-Slowakischen Republik, die

1. vor dem 14. März 1939 mit Ruhe
(Versorgungs-) bezúgen aus dem Dienst
ausgeschieden sind und

2. auf Grund des Verfassunýsťesetzes
vom 25. September 1939, Nr. 255 Slowa
kisches Gesetzbuch, úber die Staatsbir
serschait oder des Vertrages zwischen
dem Deutschen Reich und der Slswa
kischen Republik zur Regelung der Staats
angehôrigkeit von Volkszugehôrigen beji
der Staaten vom 27, Dezember 1939 die
slowakische Staatsangehôrigkeit erworben
haben oder noch erwerben,

b] die Ruhe-(Versorgungs-)beziiťe fúr
diejenigen ehemaligen čffentlichrechtlichen
Bediensteten der frúherer Tschecho-Slo
wakischen Republik, die

1. vor dem 14. März 1939 mit Ruhe
(Versorgungs-)bezúgen aus dem Dienst
ausgeschieden sind und

2. weder auf Grund des Verfassunés
gesetzes vom 25. September 1939, Nr. 255
Slowakisches Gesetzbuch, úber die Staats
búrgerschaít ader des Vertrafes zwischen
dem Deutschen Reich und der Slowaki
schen Republik zur Regelun£gder Staats
angehôrigkeit von Volkszugehôrigen bei
der Staaten vom 27, Dezember 1939 die

cov, ako aj ohľadom požívateľov odpočiv
ných (zaopatrovacích) platov z verejno
právneho služobného pomeru v Česko-Slo
venskej republike,

Za tým účelom menovali za svojich
splnomocnencov:

Prezident Slovenskej
republiky:

vyslanca. Dra Štefana Polyáka,

Nemecký ríšsky kancelár:
vyslanca Dra Arnošta Eisenlohra:

Splnomocnenci sa navzájom preukázali
plnými môcami a tieto v poriadku našli,
Dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1.

() Slovenská republika preberá s účin
nosťou od 14, marca 1939

a) odpočivné (zaopatrovacie) platy pre
tých bývalých verejnoprávnych zamestnaa
cov bývalej Česko-Slovenskej republiky,
ktorí

1. pred 14, marcom 1939 odišli zo služ
by s odpočivnými (zaopatrovacími) plat
mi a

2, získali slovenskú štátnu -príslušnosť
alebo ju ešte získajú na základe ústavného
zákona z 25. septembra 1939, čís. 255 Sl.
z., o štátnom občianstve alebo na základe
smluvy medzi Nemeckou ríšou a Sloven
skou republikou z 27. decembra 1939 o
úprave štátnej príslušnosti národných prí
slušníkov oboch štátov,

b) odpoôčivné(zaopatrovacie) platy pre
tých bývalých verejnoprávnych zamest
nancov bývalej Česko-Slovenskej republi
ky, ktorí

1. pred 14. marcom 1939 odišli zo služ
by s odpočivnými (zaopatrovacími) platmi a

2. ani na základe ústavného zákona
z 25. septembra 1939, čís. 255 SI. z., o štát
nom občianstve, alebo na základe smluvy
medzi Nemeckou ríšou a Slovenskou repu
blikou z 27. decembra 1939 o úprave štát
nej príslušnosti národných príslušníkov
óboch štátov nezískali a nezískajú sloven
skú štátnu príslušnosť a dňa 25. sentembra
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slowakische Staatsangehôrigkeit erworben
haben oder erwerben noch am 25, Sep
tember 1939 die Staatsangehôórigkeit eines
anderen Staates besassen und

3. am 1. Juli 1939 ihren Wohnsitz oder
dauernden Aufenthalt im Gebiet der Slo
wakischen Republík gehabt und mindes
tens bis zum 25, September 1939 unun
terbrochen beibehalten haben,

c) unter den gleichen Voraussetzungen
wie unter a) und b) die Hinterbliebenen
versorgunýé fúr diejenigen Witwen unď
Waisen, die am 14, März 1939 bezufs
berechtigt waren, sowie flr die Witwen
und Waisen der unter a) und b) bezeich
neten Personen.

(7)Die Vorschriften im Absatz 1 gelten
entsprechend fúr Empfánger von Ruhe
(Versorgungs-)beziigen, die auf Grund
eines ôffentlich-rechtlichen Dienstverhält
nísses in Oesterreich-Ungarn vor dem 14.
März 1939 von den frúiheren Tschecho
Slowakischen Republik Ruhe-(Versor
gungs-)beziigen erhalten haben.

() Unter die Absätze 1 und 2 fallen
auch Ruhe-(Versorgungs-)bezúge, die auf
Grund eines frúheren Militárdienstver
háltnisses gewáhrt werden.

(“)Die Hôhe der von der Slowakischen
Republik zu zahlenden Ruhe-(Versor
gunés-)beziigen wírd sích nach den £lei
chen Grundsátzen richten, die jeweils fúr
die entsprechenden Versorgungsberech
tisten aus einem Dienstverháltnis zur Slo
wakischen Republík gelten. 

Artikel 2

Die Vorschriften des Artikels 1 gelten
sinngemäss fúr die ehemaligen ôffentlich
rechtlichen Bediensteten der frúheren
tschecho-slowakischen Länder, Gemeinden,
Gemeindeverbánde, gemeindlichen Zweck
verbánde, Schulgďemeinden und sonstigen
Kôrperschaften, Anstalten und Stiftungen
des ôffentlichen Rechts.

Artikel 3

() Die Slowakische Republik úber
nimmt mit Wirkung vom 14, März 1939 ab
die Dienst- und Ruhe-(Versorgunés-)be
zúge derjenigen ôffentlich-rechtlichen Be
diensteten der frúheren Tschecho-Slowa
kischen Republik, die nach dem 14, März
1939 von der Slowakischen Republik im

1939 ani štátnu príslušnosť iného štátu ne
mali a

3. dňa 1, júla 1939 mali na území Slo
venskej republiky svoje bydlisko alebo
trvalý pobyt a tento prinajmenej do 25.
septembra 1939 neprerušili,

c) za tých istých predpokladov ako pod
a) a b) zaopatrovacie platy pne tie vdovy
a siroty, ktoré maly nárok na výplatu dňa
14. marca 1939, ako aj pre vdovy a siroty
po osobách uveďených v bode a) a b).

() Predpisy odseku 1 platia obdobne
pre požívateľóovodpočivných (zaopatrova
cích) platov, ktorí na základe verejnopráv
neho služobného pômeru v Rakúsko-Uhor
sku poberali pred 14. marcom 1939 odpo
čivné (zaopatrovacie) platy od bývalej Čes
ko-Slovenskej republiky.

) Pod ustanovenia odseku 1 a 2 spa
dajú aj odpočivné (zaopatrovacie) platy,
ktoré sa priznávajú na základe predošlého
vojenského služobného pomeru,

Č) Výška odpočivných (zaopatrovacích)
platov, ktoré má platiť Slovenská republi
ka, bude sa riadiť podľa tých istých zásad,
ktoré svojho času platia pre obdobných
požívateľov zaopatrovacích platov zo slu
žobného pomeru k Slovenskej republike.

Článok 2,

Ustanovenia článku 1 platia obdobne
pre niekďajších verejnoprávnych zamest
nancov bývalých česKo-slovenských zemí,
obcí, samosprávnych sväzkov, samospráv
nych účelových sväzov, školskej samo.
správy a iných korporácií, ústavov a nadá
cií verejného práva.

Článok 3.

() Slovenská republika preberá s účia
nosťou ód 14, marca 1939 služobné a odpo
čivné (zaopatrovacie) platy tých verejno
právnych zamestnancov bývalej Česko
Slovenskej republiky, ktorí boli po 14.
marci 1939 Slovenskou republikou v služ
be ponechaní, prevzatí alebo cd tejto ďo
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Dienst belassen, úbernommen oder seit
dem befórdert worden sínd und mit Rúck
sicht darauf der Slowakischen Republik
den Diensteid geleistet haben,

() Absatz 1 gilt sinngemäss fúr die
ôffentlich-rechtlichen Bediensteten der
frúheren tschecho-slowakischen Länder,
Gemeinden, Gemeindeverbánde, gemeind
lichen Zweckverbánde, Schulgemeinden
und sonstigen Kôrperschaften, Anstalten
und Stiftungen des ôffentlichen Rechts.

Artikel 4

(“)Die Vorschriften des Artikels 3 gel
ten nicht fiír die ôffentlich-rechtlichen Be
diensteten tschechischer Volkszugehôrié
keit, die lediglich zeitweilig im Dienst der
Slowakischen Republik belassen worden
sind und deren ŇNamen die Slowakische
Regieruné der Deutschen Regierung mit
peteilt hat,

(“) Fúr die in Absatz 1 Genannten-0i
fentlich-rechtlichen Bediensteten #gilt fol
gendes:

1, Ihr bískeriges Dienstverhältnis bleib+
fiir die Dauer ihrer Verwendung im Dienst
der Slowakischen Republik bestehen und
zwar mit Rechtswirksamkeit geťeniiber
der Slowakischen Republik und unter
Autrechterhaltung ihrer sámtlichen Rech
te und Ansprúchei in dem #leichen Umfan
fe, wie sie den entsprechenden ôffentlich
rechtlichen Bediensteten slowakischer
Volkszugehôrigkejt zustehen. Ihnen wer
den auch die Dienststellungen ihres Ran
fes gesichert, hinsichtlich des Dienstver
háltnisses sind sie mit den ôffentlich
rechtlichen Bediensteten slowakischer
Volkszugehôrigkeit in jeder Beziehunég
gleichgestellt, Aus ihrer tschechischen
Volkszugehôórigkeit diírten ihnen in ihrem
Diensiverháltnis Zurúcksetzungen und
sonstige Nachteile nicht erwachsen..: 

2. Der der Slowakischen Republik £e
leistete Eid verpflichtet sie nur fúr die
Dauer ihrer Verwendung£ im Dienst der
Slowakischen Republik.

3. Die Slowakische Regieruné birgt
und sichert ihnen und ihren Familien ihre
personliche Sicherheit wie auch die Sicher
heit ihres. Vermôgens.

4, Ihre Familienangehórigen werden:
beim Besuch ôffentlicher Unterrichtsan
stalten den slowakischen Staatsangehôri
gen gleichgestellt, soweit es sich um die
Zahlung des Schulgeldes, die Prúfunégsée
búhr und dergleichen einschliesslich der

by povýšení a So zreteľom k. ťomu složili
Slovenskej republike služobnú prísahu.

() Odsek 1.platí obdobne pre verejno
právnych zamestnancov bývalých česko
slovenských zemí, obcí, samôsprávnych
sväzkov, samosprávnych účelových sväzov
a iných korporácií, ústavov a nadácií ve
rejného práva,

Článok 4.

() Ustanovenia článku 3 neplatia. pre
verejnoprávnych zamestnancov českej ná
ródnosti, ktorí boli len dočasne ponechaní
v službách Slovenskej republiky a ktorých
mená oznámila Slovenská vláda vláde Ne.

meckej,

C) Pre verejnoprávnych zaimestnancov,
uvedených v odseku 1, platí nasledujúce:

1, Ich ďoterajší služobný pomer potrvá
po dobu.ich použitia v službách Slovenskejrepubliky, a to s právnou účinnosťou voči
Slovenskej republike a so zachovaním ich
všetkých práv a nárokov v ťom istóm roz
sahu, v akom prináležia obdobným verej
noprávnym zamestnancom slovenskej ná
rodnosti, Zaisťuje sa im aj služobné posta
venie zodpovedajúce hodnosti: vo veciach
služobného pomeru sú v každom smere na
roveň postavení verejnoprávnym zamest
nancom slovenskej národnosti. Z titulu
českej národnosti nesmú v služobnom po
mere utrpieť žiadne ústrky alebo iné ujmy.

„2. Prísaha složenáSlovenskej republike
ich viaže len po dobu ich použitia v služ
bách Slovenskej republiky.

3. Slovenská vláda zaručuje a zaisťuje
im a ich rodinám osobnú bezpečnosť akô
i bezpečnosť ich majetku.

4, Ich rodinní príslušníci sú pri návšte
ve verejných vyučovacích ústavov, pokiaľ
ide ó platenie školného, skúšobných táx a
podobne, počítajúc v to i oslobodenie od
takých poplatkov naroveň postavení slo
venským štátnym príslušníkom, pokiaľ vlá



Befreiungvon solchen Zahlungen handelt
und sofern die Regieruné des Protelktorats
Bôóhmen und Mähren fúr slowakische
Staatsangehôórige, die in dem Protektorat
leben oder studieren, gleiche Vergúnsti
gunsen verfúgt,

5, Der Erziehunssbeitraé (Kinderbei
trag) sebúhrt ihnen auch, wenn ihre Fami
lienangehórigen sich im Gebiet des Pro
tektorats Bôhmen und Mähren aufhalten.

6. Auch ohne besondere Genehmigéuné
dúrien sie ihren Urlaub im Protektorat
Bôhmen und Máhren verbringen.

7. Begehen sie während der Verwen
dung im Dienste der Slowakischen Repu
blik ein Dienstvergehen, so unterliegen sie
den dienststrafrechtlichen —Vorschriften
der Slowakisohen Republik und der Zu
stándiskeit ihrer Disziplinarorgane, Das
Ergebnis der dienststrafrechtlichen Unter
suchung teilt die Slowakische Regieruné
úber die Deutsche Reichsregieruné der
Protektoratsregieruné mit. Diese ist jedoch
an die von ďen slôwakischen Disziplinar
organen getroffene Entscheidung nicht
gebunden, soweit es sich um das Dienst
verháltnis des Betroffenen zu dem Pro
tektorat handelt, sie klann auch mit Bezugf
auf dieses Dienstverhältnis ein zweites
Dienststrafvertfahren durchfúhren.

8. Die Begiinstigungen der Slowaki
schen Regierungsverordnuné vom 24. März
1939, Nr. 2776, úber zollfreie Úbertúhruné

des Vermôgens und der Wohnungseinrich
tungen finden auch auf sie Anwenduné,
jedoch mit Ausnahme der Begiinstiéungen
hinsichtlich der Devisenvorschriften.

9. Bei der Rúckkehr in das Protekto
rát Bóhmen und Mähren erstattet ihnen
die Slowakische Republik die Úbersied
lungskosten von ihrem letzten Dienstort
oder, falls dieser mit dem Wohnort nicht
úbereinstimmt, von dem letzten Wohnort
his zur Grenze der Slowakischen Repu
blik nach den gleichen Vorschriften, die
túr die entsprechenden ôlffentlich-recht
lichen Bediensteten slowakischer Volks
zugehôrigkeit gelten.

10, lhre Ruhe-(Versergungs-)beziige
úbernímmt die Slowakische Republik,
wenn der Versorgunssfall (z. B. Tod,
Dienstunfáhigkeit, Erreichung der Alters
grenze] während ihrer Verwendungé ím
Dienst der Slowakischen Republik ein
tritt Die Hôhe der Ruhe-(Versorgunss-)
beziige richtet sich alsdann nach den $lei
chen Grundsätzen, die jeweils fitr die ent
sprechenden Versorgungsberechtigten slo
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tektoráte.

5, Výchovné (prídavok ma dietky) im
prináleží aj vteďy, keď ich rodinní prísluš
níci sa zdržujú na území Protektorátu Če
chy a Morava.

6. Aj bez zvláštneho schválenia môžu
svoju dovolenú stráviť v Protektoráte Če
chy a Morava,

1. Keď sa dopustia v dobe svojho použi
tia v službách Slovenskej republiky slu
žobného priestupku, podliehajú disciplinár
nym predpisom Slovenskej republiky a prí
slušnosti jej disciplinárnych orgánov. Vý
sledok disciplinárneho vyšetrovania sdelí
slovenská vláda cestou nemeckej ríšskej
vlády protektorátnej vláde, Táto však nie
je viazaná rozhodnutím slovenských disci
plinárnych orgánov, pokiaľ ide o služob
ný pomer zamestnanca vôči Protektorátu:
vláda Protektorátu môže ohľadom tohťo
služobného pomeru previesť aj druhé disci
plinárne pokračovanie.

8. Sú účastní výhod slovenského vlád
neho usnesenia zo dňa 24, marca 1939, č. j.
2.776, o bezcolnom prevezení majetku a
bytových zariadení, s výnimkou výhod po
dľa devizových predpisov.

9, Pri návrate dô Protektorátu Čechy a
Morava nahradí im Slovenská republika:
sťahovacie výlohy z ich posledného služob
ného miesta, alebo keď toto nie je totožné
s bydliskom, z ích posledného bydliska až
na hranice Slovenskej republiky podľa

dobných verejnoprávnych zamestnancov
slovenskej národnosti.

10. Ich odpočivné (zaopatrovacie) platy
preberie Slovenská republika, keď prípad
zaôpatrenia (napr. úmrtie, neschopnosť
k službe, dovíšenie vekovej hranice) na
stane v dobe ich použitia v službách "Slo
venskej republiky. Výška odpočivných (za
opatrovacích) plaťov riadi sa potom podľa
tých istých zásad, ktoré v tejto dobe platia
pre obdobných požívateľov zaopatrova
cích platov slovenskej národnosti. Plnenia
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wakischer Volkszugehôrigkeit gelten. Die
Leistungen erfolgďendabei ohne Ricksicht
auf den Wohnsitz und die Staatszugehô
rigkeit sowie einen späteren Wohnsitz
wechsel der Versorgungsberechtigten,

11. a) Soweit sie nicht bis zum 30. Junt
1939 aus dem Dienst der Slowakischen
Republik entlassen sind, kann ihre Ent
lassung, abgesehen von einer solchen im
Wiese des Dienststrafverfahrens (Ziffer 1),
jeweils nur zum Ende Juni jeden Jahres
erfolgen, Voraussetzung ist jedoch, ďass
die Slowakische Regierungé der Regieruné
des Protektorats Bóhmen und Mähren
úber die Deutsche Reichsregierung bis
Ende Márz jeden Jahres die mit Ende
Juni zur Entlassuné kommenden Bedien
steten namentlich mitteilt. Auch die Be
diensteten selbst kónnen nur zum Ende
Juni jeden Jahres mit: vierteljáhrlicher
Kindigung ihre Entlassung aus dem Dienst
der Slowakischen Republik beantragen.
[Im Einzelfall kann eine Entlassunég eines
Bediensteten auch zu einem anderen Zejit
punkt erfolgen, wenn die Deutsche Reďie
runýg,die Slowakische Regierung und der
betrefiende Bedienstete damit einverstan
den sind.

b) Fúr die Ende September 1939 von
der Slowakischen Staatsbahn entlassenen
Bediensteten tschechischer Volkszugehô
rigkeit tritt an die Stelle des 30. Juni 1940
als Entlassungsta£ der 30. September 1939
mit der Massgabe, dass die Slowakische
Republik diesen Bediensteten die vollen
bisherigen Dienstbeziige bis zum Zeitpunkt
ihrer Rúckkehr in das Protektorat Bôh
men und Mähren, spätestens jedoch bis
Ende Dezember 1939 weiter zahlt.

12, Bei der Entlassuné aus dem Dienst

Versorgungsfall (Ziffer 10) gegeben ist,
werden sie in ein ihrem bisherigen Dienst
verháltnis entsprechendes Dienstverhált
nís zum Protektorat Bôhmen und Máhren
úbernommen. Dabei werden sie in jeder
Beziehung so gestellt, als wenn sie in dem
Dienstverháltnis, in dem sie sich am 1.
Oktober 1938 befunden haben ohne Un
terbrechungé verblieben wáren. l|hre
Dienst- und Ruhe-(Versorgungs-)bezúge
úbernimmt alsdann das Protektorat Bôh
men und Máhren.

13. Zur Abgeltung der Pensionsanwari
schaften der gemäss Ziífer 12 in den
Dienst des Protektorats Bôhmen und Mäáh
ren úbernommenen čffentlich-rechtlichen
Bediensteten erstattet die Slowakische

Sa pritóm konajú bez ohľadu na miesto
bydliska a štátnu príslušnosť, ako aj na ne
skoršiu zmenu bydliska požívateľov za
opatrovácích plaťov,

11. a) Pokiaľ neboli zo služieb Sloven
skej republiky prepustení do 30, júna 1939,
môžu byť prepustení, odhliadnuc ôd prepu
stenia cestou disciplinárneho.pokračovania
(bod 7), vždy len koncom júna každého
roku: predpokladom je však, že slovenská
vláda sdelí vláďe Protektorátu Čechy a Mo
rava prostredníctvom nemeckej ríšskej vlá.
dy ďo konca marca každého roku menóvite
zamestnancov, ktorí budú koncom júna pre
pustení. Aj zamestnanci sami môžu svoje
prepustenie zo služieb Slovenskej republi
ky navrhovať so štvrťročnou výpoveďou
len ku koncu júna každého roku. V jednot
livých prípadoch môže nastať prepustenie
zamestnanca aj k inému termínu, keď
s tým súhlasí nemecká vláda, slovenská
vláda a zamestnanec.

b) U zamestnancov českej národnosti
prepustených Slovenskými železnicami
koncom septembra 1939 platí namiesto
30, júna 1940 za deň prepustenia 30. sep
tember 1939 s tou výhradou, že Slovenská
republika vyplatí týmťo zamestnancom ich
plné doterajšie služobné platy až do dňa
ích návratu do Protekťorátu Čechy a Mo
rava, najďalej však dô konca decembra
1939,

12. Pri prepustení zo služieb Slovenskej
republiky, bez toho, žeby nastal prípaď za
opatrenia (bod 10), budú prevzatí do sľu
žobného pomeru k Protektorátu Čechy a
Morava zodpovedajúcemu ich doterajšie
mu služobnému pomeru. Pritom budú v
každom smere tak posudzovaní, ako by
boli bez prerušenia sotrvalí v služobnom
pomere, v ktôrom boli dňa 1, októbra
1938. Ich služobné a odpočivné (zaopatro
vacie) platy prevezme potom Protektorát
Čechy a Morava.

13. Na úhradu penzijných náležitostí
verejnoprávnych zamestnancov, prevza
tých do služieb Protekťorátu Čechy a Mo
rava podľa bodu 12, zaplatí slovenská vlá
da nemeckej ríšskej vláde kapitálovú hod



Regierung der Deutschen Reichsregierunég
den Kapitalwert der Pensionsanwartschaf
ten dieser Bediensteten, soweit diese auľ
die Beschäftigung der Bediensteten im Ge
biet der Slowakischen Republik entfallen.
Der Kapitalwert wird in der Weise fúr
jeden einzelnen Bediensteten ermittelt,
dass fiir jedes volle im Gebiet der Slowa
kischen Republik verbrachte, fúr die Ru
hegenussbemessungsťrundlaťe anrechen
bare Jahr ein Betrag in der Hóhe von 15
v. H. der im Zejtpunkt ďer Entlassung aus
dem Dienst der Slowakischen Republik fúr
die Bemessuné der Ruhe-(Versorgungs-)
beziiše anrechenbaren Diensbeztige zu
zahlen ist.“

Artikel 5
Das Deutsche Reich úbernimmt mit

Wirkung gegenúber dem Protektorat Bôh
men und Máhren ab 14, März 1939 die
Ruhe-(Versorgungs-)beziige aus einem ôl
fentlich-rechtlichen Dienstverháltnis, die
vor dem 14. März 1939

a) von einer im Gebiet der Slowaki
schen Republik liegenden Behôrde oder
Dienststelle der frúlheren Tschecho-Slo
wakischen Republik oder

b) einer der unter Artikel 2 fallenden,
ím Gebiet der Slowakischen Republik tie
genden Anstellungskorperschaften —£ge
zahlt, jedoch nicht nach den Artikeln 1
und 2 von der Slowakischen Republik
oder einer der unter Artikel 2 fallenden
Anstellunéskórperschaften — úbernommen
worden sind, soweit die Emplángďer deut
scher, slowakischer oder tschechischer
Volkszugehórigkeit sind.

Artikel 6

- Das Deutsche Reich úbernimmt mit
Wirkung gegeniiber demProtektorat Bôh
men und Máhren ab 14, März 1939 die
Dienst- und Ruhe-(Versorgunés-)bezise
derjenigen ôffentlich-rechtlichen Bedien
steten, die am 13, März 1939 ihren Dienst
sitz im Gebiet der Slowakischen Republik
gehabt haben, soweit sie nicht nach den
Artikeln 3 und 4 von der Slowakischen
Republik oder einer der unter Artikel 3
Absatz 2 fallenden Anstellungskórper
schaíten úbernommen worden sind und
soweit sie ihren Wohnsitz oder dauernden

"Aufenthalt nach dem 14. März 1939 im
Gebiet des Prôtektorats Bôhmen und
Mähren genommen haben.

Artikel 7
() Den ôlffentlich-rechtlichen Bedien

steten im Sinne dieses Úbereinkommens

notu penzijných náležitosií týchťo zamest.
nancov, pokiaľ pripadajú na službu zamest.
nancov na území Slovenskej republiky.
Kapitálová hodnota sa ustáli pre každého
jednotlivého zamestnanca tak, že sa za
každý celý na území Slovenskej republiky
strávený pre výmeru odpočivných platov
započítateľný rok zaplatí príspevok vo
výške 15% siužobných platov, tvoriacich
v dobe prepustenia zo služieb Slovenskej
republiky základ pre výmeru odpočivných
(zaopatrovacích) platov.

Článok 5.

Nemecká ríša preberá s účinnosťou
voči Protektorátu Čechya Morava od 14.
marca 1939odpočivné (zaopatrovacie) pla
ty z verejnoprávneho služobného pomeru,
ktoré pred 14. marcom 1939 vyplácaly

a) na území Slovenskej republiky ležia
ce úrady alebo služobne bývaľej Česko
Slovenskej republiky, alebo

b) niektoré pod článok 2 spaďajúce, ma
území Slovenskej republiky ležiace korpo
rácie, ktoré však neprevzala Slovenská re
publika podľa článku 1 a 2 alebo niektorá
blika podľa článku 1 a 2 alebo niektorá
korporácia, spadajúca pod čľánok 2, pokiaľ
je príjemca nemeckej, slovenskej alebo
českej národnosti,

Článok 6.
Nemecká ríša preberá s účinnosťou

voči Protektorátu Čechy a Morava od 14.
marca 1939 služobné a ôdpočivné (zaopa
trovacie) platy verejnoprávnych zamest
nancov, ktorí dňa 13. marca 1939 mali svo.
je služobné pôsobisko na území Slovenskej
republiky, pokiaľ neboli prevzatí Sloven
skou republikou podľa ustanovenia článku
3 a 4 alebo niektorou pod článok 3 ods.
2 spadajúcou korporáciou a pokiaľ prenie.
sli svoje bydlisko alebo trvalý pobyt po 14.
marci 1939na územie Protektorátu Čechy a
Morava.

Článok 7.

() Verejnoprávnym zamestnancom v
smysle tejťo dohody sú naroveň postavení
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werden die Angehôórigen der frúheren
Tschecho-Slowakischen Staatsbahnen, auľ
die sich die Regierungsverordnuné vom 3.
Márz 1927, Nr. 15, bezieht, sleichgestellt,

() Den ôffentlich-rechtlichen Ruhe
(Versorgungs-)beziigen sind fúr den Gel
tungsbereich dieses Úbereinkommens die
Ruhe-(Versorgungýs-)beziige aus dem Pen
sions- und Provisionsfond der ehemaligen
Staats- und verstaatlichten Eisenbahnen
einschliesslich der laufenden Gnadenga
ben in der ehemaligen Tschecho-Slowaki
schen Republík gleichgestellt. Diese fallen
ab 14. März 1939 der Slowakischen Repu
blik zur Last, soweit die Voraussetzunécn
der Artikel 1 und folgende des Úberein
kommens vorlieťen: im úbrigen trágt sie
das Deutsche Reich mit Wirkuné gďegen
úber dem Protektorat Bóhmen und Máh
ren vom fleichen Tage ab, soweit sie nicht
anderen Staaten zur Last fallen.

P) Den Ruhe-(Versorgungs-)bezúgen
des Absatzes 2 werden gleichgestellt die
Nachbehandlunéssrenten und die Renten
der Hinterbliebenen aus der Unfallversor
gun£ der frúheren Tschecho-Slowakischen
Staatsbahnverwaltung sowie aus der Un
fallversicheruný bei der ehemaligen Be
rufsunfallversicherungsanstalt in Wien fúr
diejenigen Personen, deren Anspruch auf
die Rente durch einen vor dem 14. März
1939 entstandenen Versicherunégs-(Versor
gunés-)fall begrúndet ist. Die úbrigen
Leistungen aus der Untfallversorgung der
frúheren Tschecho-Slowakischen Štaats
bahnverwaltung, auf die ein Anspruch
durch einen vor dem 14. März 1939 ent
standenen Versorgunssiall begrúndet ist,
fallen demjenigen Vertragschliessenden
zur Last, der diese Leistungen bereits fe
wáhrt hat, soweit die Leistungen noch
nicht gewáhri sind, gilt fir die Lastenver
teilung Ahsatz 2 Satz 2 entsprechend.

(“) Soweit Bedienstete vor dem 14.
März 1939 zu ďer frúheren Tschecho-Slo
wakischen Staaisbahnverwaltung in einem
Dienstverháltnis gestanden haben und aus
diesem Dienstverháltnis Anspriiche oder
Anwartschaften gegen den Invaliditáts
und Alterfonds entstanden sind, éilt fir
die Úbernahme und Verteilung dieser Ťa
sten Absatz 2 Saiz 2 entsprechend.

Č) Als ôffentlich-rechtliche Bedienstete
im Šinne dieses Tlbhereinkommens gelten
auch die Angehórigen der frúheren Tsche
cho-Slowakischen Postverwaltung, die
Mitglieder des Provisionsfonds der Tsche

príslušníci bývalých Česko-Slóvenských
štátnych dráh, na ktorých sa vzťahuje
vládne nariadenie z 5, marca 1927, čís, 15
Sb. z. an.

() Verejnoprávnym odpočivným (za
opatrovacím) platom sú v okruhu platnosti
tejto dohody naroveň postavené odpočív
né (zaopatrovacie) platy z penzijných a
provizných fondov bývalých štátnych a so
štátnených dráh, počítajúc v to bežné dary
z milostí v bývalej Česko-Slovenskej re
publike, Tieto pripadajú k ťarche Sloven
6kej republike od 14, marca 1939, pokiaľ
sú dané predpoklady článku 1 a nasledu
júcich tejto dohody: ináč ich znáša od to
ho istého dňa Nemecká ríša s účinnosťou
voči Protektorátu Čechy a Morava, pokiaľ
nepripaďajú k ťarche iným štátom.

() Odpočivným (zaopatrovacím) pla
tom podľa odseku: 2 sú naroveň postavené
poliečebné renty a renty pozostalých
z úrazového zaopatrenia bývalých Česko
Slovenských štátnych dráh akó aj z úrazo
vého poistenia u bývalej Úrazovej poisťov
ní vo Viední pre osoby, ktorých nárok na
rentu vyplýva z poistného (zaópatrova
cieho) prípadu, ktorý nastal pred 14, mar
com. 1939, ľné ďávky úrazového zaopatre
nia bývalých Česko-Slovenských štátnych
dráh nárok, na ktoré je podložený zaopa
trovacím prípadom, ktorý nastal pred 14,
marcom 1939,pripadajú k ťarche tej smluv
nej strane, ktorá tieto dávky dosiaľ posky
tovala: pokiaľ dávky nebôly ďosiaľ poskyt
nuté, platí pre rozdelenie ťarchy obdobne
odsek 2 veta 2.

() Pokiaľ zamestnanci boli pred 14,
marcom 1939v služobnom pomere k býva
lým Česko-Slovenským štátnym dráham a
z tohoto služobného pomeru im vznikly
nároky a pohľadávky voči invalidným a
starobným fondom, platí pre prevzatie a
rozdelenie týchto ťarch obdobne odsek Z
veta 2,

Č) Za verejnoprávnych zamestnancov v
smysle tejto dohody treba považovať aj
príslušníkov bývalej Česko-Slovenskej po
šťovej správy, ktorí boli členmi provizného
fondu Česko-Slovenskej poštovej správy,
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cho-Slowakischen Postverwaltuné fewe
sen sind, sofern nicht die Versorgunégdurch
die Sozialversicherung geregelt wird.

Artikel 8

() Ruhe-iVersorgunés-)bezúige im Sin
ne dieses Úbereinkommens sínd auch Ab
ferttigungen.

(") Als Ruhe-[Versoréungs-)bezúge im
Sinne dieses Úbereinkommens gelten auch
die ohne Anerkennuné eines Rechtsan
spruches an Stelie einer Versorguné aus
einem Dienstverháltnis gewáhrten laufen
den Unterhaltsbeitrágče oder sonstigen
Gnadenbeziige.

) Als ôffentlich-rechtliche Bedienste
te im Sinne dieses Úbereinkommens gel
ten auch solche Bedienstete, die, ohne in
einem ôifentlich-rechtlichen Dienstverhält
nis gestanden zu haben oder zu stehen, in
pleicher Weise wie ôffentlich-rechtliche
Bedienstete Anspruch auf Versoréuné ha
ben oder gehabt haben.

Artikel 9

() Die Deutsche Regieruné und die
Slowakische Regieruné werden sich gfe
genseiti die notwendigen Aufklárunéen
eben und die erforderlichen Unterlagen
aushändigen.

(7) Soweit nach dem 14. Márz 1939 die
Deutsche Regieruné oder die Slowakische
Regierung Dienst- oder Ruhe-[Versor
gungs-)beziiďe vorschussweise an Perso
nen gezahlt hat, die nach diesem Úberein
kommen dem anďeren Vertragschliessen
den endgúltig zur Last fallen, werden die
Deutsche Regierung únd die Slowakische
Regieruné vierteljáhrlich miteinander ab
rechnen.

() Bis zur endgúltigen Feststellung des
zur Tragung der Dienst- und Ruhe-(Ver
sorgungs-)beziige Verpflichteten werden
diese Beziige wie bisher vorschussweise
von dem Vertragschliessenden, in dessen
Gebiet der Berechtigte im Žeitpunkt der
Unterzeichnuné dieses Úbereinkommens
wohnt oder sich stándig aufhált, gezahlt,

[!) Soweit Berechtigte noch einen An
spruch auf Nachzahluné von Dienst- oder
Ruhe-(Versorgungs-)bezúgen fiír die Zeit
vor dem 14, März 1939 haben, úbernímmt
diese Nachzahluné der Vertragschliessen
de, dem der Berechtigte fitr die Zeit nach
dem 14, März 1939endgúltig zur Last fállt.

pokiaľ ich zaopatrenie nie je upravené 80
ciálnym poistením.

Článok 8.

U) Odpočivným a zaopatrovacím pla
tom v smysle tejto dohody je aj odstupné.

() Za odpočivné (zaopatrovacie) platy
v smysle tejťo dohody treba považovať aj
bežné príspevky na výživu alebo iné dary
z milosti, poskytnuté bez uznania právne
ho nároku namiesto zaopatrenia zo slu
žobného pomeru.

) Za verejnoprávnych zamestnancov v
emysle tejto dohody treba považovať aj
tých zamestnancov, ktorí bez toho, žeby
boli vo verejnoprávnom služobnom pome
re, majú alebo mali nárok na zaopatrenie
rovnako ako verejnoprávní zamestnanci.

Článok 9,

() Nemecká vláda a slovenská vláda
podajú si navzájom potrebné vysvetlenia
a vydajú si potrebné doklady.

() Pokiaľ nemecká vláda alebo sloven
ská vláďa po 14. marci 1939vyplatila zálo
hove služobné alebo odpočivné (zaopatro
vacie) platy príjemcom, ktorí podľa tejto
dohody pripadnú s konečnou platnosťou
k ťarche druhej smluvnej strany, nemecká
vláďa a slovenská vláda ich spolu štvrť
ročne vyúčtujú,

() Až do konečného ustálenia, kto je
povinný znášať služobné a odpočivné (za
opatrovacie) platy, buďú tieto platy ako
ďosiaľ zálohove vyplácané tou smluvnou
stranou, na území ktorej oprávnený v dobe
podpisu tejto dohody býva alebo sa trvaľo
zdržuje.

() Pokiaľ oprávnení ešte majú nárok
na doplatky služobných alebo odpočivných
(zaopaltrovacích) platov za dobu pred 14.
marcom 1939,preberie tieto ďoplatky tá
smluvná strana, ktorej pripadne oprávnený
po 14. marci 1939 s konečnou platnosťou
k ťarche,
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Artikel 10

Úber Schwierigkeiten, die sich bei der
Durchfihrung dieses Úbereinkommens,
insbesondere auch im Hinblick auf Ver
pílichtungen dritter Staaten ergeben soll
ten, wird eine Verstándigung auf kúrze
stem Wege getroffen werden.

Artikel 11

Die Fragen, die sich aus dem Úbergané
eines Teils des Gebietes der ehemaligen
Tschecho-Slowakeí an das Kônigreich Un
garn ergeben, werden durch dieses Úber
einkommen nicht berúhrt.

Artikel 12

Dieses Úbereinkommen tritt mit dem
Taďe seiner Unterzeichnuné in Kraft.

Berlin, den 6. Dezember 1940.
Fúr die Deutsche Regďieruné:

gez. EISENLOHR.
Fúr die Slowakische Regierun£:

fez. POLYÁK.

Článok 10.

O ťažkostiach, ktoré by sa vyskytly pri
prevádzaní tejto dohody, obzvlášť so zre
teľom na záväzky tretích štátov, dohodnú
sa strany najkratšou cestou.

Článok 11.

Otázky, ktoré vyplývajú z odstupu časti
územia bývalej Česko-Slovenskej republi
ky kráľovstvu Uhorskému, nie sú touto
dohodou dotknuté.

Článok 12.

Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom
podpisu.

Berlín, dňa 6. decembra 1940.

ZasSlovenskú vládu
POLYÁKv. r.

ZaNemeckú vládu
EISENLOHR v. r.

80.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 11, júla 1944

0 odklade umorovanía dlhod-bého
štátneho dlhu.

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 44
zákona č. 185/1939 51. z. nariaďuje:

s1.
(") Umorovanie vnútroštátneho emisné

ho a neemisného dľhu, ktoré sa má vyko
nať podľa platných podmienok po 30, júni
1944, ako aj výpľata sročných istín tohto
dlhu sa odkladá až do ďalšieho opatrenia.

() Ustanovenie ods. 1 sa nevzťahuje na
štátne pokladničné poukážky.

8 2.

Úrcky budú vyplácané podľa doteraj
ších podmienok. Z istín, ktoré sa staly
sročnými pred mnadobuďnutím účmnosti
tohto nariadenia alebo za jeho účinnost,
budú po dobu jeho účinnosti vyplácané do
terajšie úroky,

S3.
Odklad umorovania podľa 85 1a 2

platí obdobne aj pre dlhy štátnych fondov,

ako aj pre hocaké záväzky (hlavné alebo
ručiteľské) z pôžičiek, podľa ktorých štát
alebo štátne fondy sú povinné konať plat
by na istinu. Nezaplatený zvyšok istiny bu
le sa naďalej úrokovať doterajšou sadzbou.
Ak štát alebo štátny fond prevzal na seba
platby na istinu za Osobu tretiu, pre zasta
venie týchto platieb nemôže veriteľ poža
ďovať platby na istinu od priameho dlžní
ka, ani pôžičku vypovedať,

S 4

Ustanovenie $ 8 zákona č. 178/1943 SI.
z. ostáva týmto nariadením nedotknuté.

S 5,
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia, vykoná ho minúster fi
nancií po dohode so zúčastnenými miní
strami.

Dr. Tíso v. r.
Mach v. r.

aj za predsedu vlády

Čatloš v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr, Fritz v. r.
aj za min. Stanu aj za min. Siváka

Dr. Karvaš v. r.
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91.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 6. júla 1944,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Sloven
skej národnej banky v Bratislave o úpra
ve platobného styku medzí Slovenskou
republikou na jednej strane a Nemeckou
ríšou a Protektorátom Čechy a Morava

na druhej strane.

Fodľa S 4 vládneho nariadenia č. 179/
1931 Sb. z. a n, ktorým sa vykonáva
ustanovenie $ 2 bodu 2 zákona č. 7/1924
Sb, z. a n., vyhlasujem opatrenie Sloven
skej národnej banky č. 32.

Vyhláška č. 154/1941 SI. z., ktorou. bo
lo uverejnené opatrenie Slovenskej ná
rodnej banky č. 30 o úprave slovensko-ne
meckého platobného styku a vyhláška č.
231/1942 SI. z., ktorou bolo uverejnené
cpatrenie Slovenskej národnej banky č. 39,
strácajú účinnosť dňom 19, júna 1944,

Dr. Pružínský v. r.

Opatrenie.
Slovenskej národnej banky

(č. 52)
zo dňa 19. júna 1944

o úprave platobného styku medzí Sloven
skou republikou na jednej strane a Ne
meckou ríšou a Protektorátom Čechy a

Morava na druhej strane.

81.
() K uskutočneniu platieb medzi Slo

venskou republikou na jednej strane a
Nemeckou ríšou (Altreich, Ostmark, Su
detendeutsche Gebiete, Olsagebiet) a Pro
tektorátom Čechy a Morava na druhej
strane, uvedených v8 2, slúži Sberný účet
Nemeckej zúčtovacej pokladnice (Deu
tsche Verrechnungskasse) u Slovenskej
národnej banky (v ďalšom texte „Tova
rový účet“) a rovnaký účet Slovenskej ná
rodnej banky u Nemeckej zúčtovacej po
kladnice. Oba účty znejú na ríšske marky
a sú bezúročné.

() K uskutočneniu platieb medzi Slo
venskou republikou na jednej sirane a Ne
meckou ríšou (Altreich, Ostmark, Sudeten
deuische Gebiete, Olsagebiet) a Prottekto
rátom Čechy a Morava na druhej strane,
uvedených v 8 3, slúžia kapitálový účet a
kapitálový poďdúčet Nemeckej zúčtovacej

pokladnice (Deutsche Verrechnungskasse)
u Slovenskej národnej banky (v ďalšom
texte „Kapitálový účet" a „Kapitálový
podúčeť).

() Rovnaké účty Slovenskej národnej
banky sa vedú u Nemeckej zúčtovacej
pokladnice. Aj tieto účty znejú na ríšske
marky a sú bezúročné.

82.
Cez „Tovarový účet"

platby:
a) platby za nemecký a protektorátny

tovar dovezený na Slovensko a za sloven
ský tovar dovezený do Nemecka a Protek
iorátu Čechy a Morava:

b) platby zo vzájomného zošľachťova
cieho styku vo mzde:

c) platby za vedľajšie výdavky vzniklé
z tovarového styku, najmä za clá, dOprav
né, trovy za železničnú a riečnu Jopravu,
ako aj námornúdopravu, vykonanú nemec
kými loďami, špedičné trovy, hospodársky
odôvodnené odmeny a provízie a výdavky
za poistenie tovaru pri doprave,

d) iné platby podľa vzájomnej ďohody.

83.
() Ostatné platby neuvedené v $ 2 sa

považujú za platby spadajúce do kapitálo
vého styku a konajú sa cez „Kapitálový
účet“ a „Kapitálový podúčetť“.

(%)Cez „Kapitálový podúčet" konajú 5a
platby sociálne odôvodnené, za ktoré 6a
POVAŽUJÚ:

a) penzie, renty, honoráre, piatby a
mzdy, nakoľko nie sú upravené asObitnou
dohodou:

b) podpory a vyživovacie príspevky,
c) výnosy z majetkov v mutných prípa

doch, ako úroky, dividendy, podiele na zi
sku, nájomné a árenda,

. d) iné úhrady v nutných prípadoch,
ďalej sa cez „Kapitálový podúčet“ konajú
platby:

e) za poistné prémie,
1)za licenčné a patentné poplatky:
£) za elektrický prúd,

pričom na poukazy, uvedené pod písm. a),
b), c) a d), ktoré sa konajú z Nemecka a
z Protektorátu Čechy a Morava na Sloven
sko, treba mať predbežný súhlas Sloven
skej národnej banky, ak poukaz prevyšuje
RM 100.— mesačne,

) Všetky cstaté platby, «padajúce do

konajú Sa tieto
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kapitálového styku, konajú sa cez ,„Kapi
tálový účet“, pričom na poukazy, ktoré sa
konajú z Nemecka a Protektorátu Čechy a
Morava na Slovensko a ktoré prevyšujú 8u
mu RM 2.000.—, treba mať predbežný sú
hlas Slovenskej národnej banky.

84.

() Nemeckí a protektoráini dlžníci za
platia pri splatnosti svoje záväzky uvede
né v$$2a 3 voči slovenskýmveriteľomv
RM na príslušný účet Slovenskej národ
nej banky vedený u Nemeckej zúčtovacej
pokladnice,

() Ak záväzok nemeckého alebo pro
tektorátneho dlžníka znie na inú menu ako
na RM alebo Ks, uhradí protihodnotu v
RM, vypočítanú pri strednom kurze prísluš
nej meny, znamenanom v Berlíne v deň
predchádzajúci platbe.

() Slovenskí dlžníci zaplatia pri spľat
mosti svoje záväzky uvedené v 35 2 a 3
voči nemeckým a protektorátnym verite
ľomv Ks za účelomdobiropisu protihodno
ty v RM na príslušný účet Nemeckej zúčto
vacej pokladnice, vedený u Slovenskej ná
rodnej banky.

() Ak záväzok slovenského dlžníka
znie na inú menu ako Ksalebo RM, uhradí
protihodnotu v Ks, vypočítanú pri stred
nom kurze príslušnej meny, znamenanom
v Berlíne v deň predchádzajúci platbe.

Č) Prepočítanie RM ma Ks a opačne
deje sa pri kurze stanovenom pre nemec
ko-slovenský ciearinég.

5>.

Platby na „Tovarový účet“, na „Kapi
tálový účet" a na „Kapitálový podúčei“
Nemeckej zúčtovacej pokladnice (Deutsche
Verrechnunéskasse) u Slovenskej národ
nej banky možno konať prostredníctvom
týchto sberných miest:

Ľudová banka, filiálka v Bratislave,
Moravská banka, odbočka v Bratislave,
Nemecká obchodná a úverná banka v

Bratislave, |
Poštová sporiteľňa v Bratislave,

"Sedliacka banka v Bratislave,
Slovenská banka v Bratislave,
Tatra banka, filiálka v Bratislave,
Union banka v Bratislave a
Živnostenská banka, zastupiteľstvo v

Bratislave.

86.

Na krytie manipulačných výloh Sloven
skej národnej banky a sberných miest bude
sa vyberať odmena

3“ zo súm poukazovaných clearingom
slovensko-nemeckým a

8%/co0zo súm došlých clearingom nemec
ko-slovenským, najmenej Ks 5.— z polož
ky okrem poštového a skutočných trov.

S 7.

Slovenská národná banka vypláca
úhrady došlé cez elearingové účty, nakol
ko niet medzi Slovenskou republikou a
Nemeckou ríšou inej asobitnej dohody, len
v rámci krytia na týchto účtoch,

s 8.

Opatrenie Slovenskej národnej banky č.
30 uverejnené vyhláškou ministra financií
č. 154/1941 SI, z. a opatrenie č. 39, uverej
nené vyhláškou ministra fimanciíč. 231/
1942 SI. z., sa súčasne zrušujú.

s 9.

nadobúdaToto opatrenie účinnosť
dňom 20. júna 1944,

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BANKA
“V BRATISLAVE,

„Riaditeľ:
Dr. Vírsík v. r.

Guvernér:
Dr. Karvaš v. r.

92.
Vyhláška

ministra financií
. zo dňa 6. júla 1944,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Sloven
skej národnej banky v Bratislave o úpra
ve platobného styku medzí Slovenskou

republikou a Belgickom.

Podľa S 4 vládneho nariadenia čí. 179/
1931 Sb. z. a n., ktorým sa vykonáva usta
novenie $ 2 bodu 2 zákona č. 1/1924 Sb. z.
a n., vyhlasujem opatrenie Slovenskej ná
rodnej banky č. 53.

Vyhláška č. 99/1941 SI. z., ktorou bolo
uverejnené opatrenie Slovenskej národnej
banky č. 27, stráca účinnosť dňom 19, júna
1944.

Dr. Pružinský v. r.
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M Opatrenie
Slovenskej národnej banky

(č. 53)
zodňa 19. júna 1944

0 úprave platobného styku medzí Sloven
skou republikou a Belgickom.

S1.
Platobný styk medzi Slovenskou repu

bitkou a Belgickom prevádza sa prostred
nícivom Nemeckej zúčtovacej pokladnice
(Deutsche Verrechnungskasse) v Berlíne,

Slovenskom a Belgickom je smerodajná
platobná dohoda, platná mzdzi Slovenskou
republikou a Nemeckou ríšou na strane
jedne: a medzi Nemeckou ríšou a územiami
obsadenými Nemeckom na strane druhej.

82.
K prevádzaniu vzájomných úhrad medzi

Slovenskou republikou a Belgickom slúži
„Zvláštny účet — obsadené územia“ (Son
derkonto — Besetzte Gebiete), vedený pre
Nemeckú zúčtovaciu pokladnicu u Sl!o
venskej národnej banky a rovnaký účet
Slovenskej národnej banky vedený u Ne
meckej zúčtovacej pokladnice. Oba účtyznejú na RM a sú bezúročné,

8 3.

Cez „Zvláštny účet ——cľísadené úze
mia“prevádzajú sa:

a) úhrady vyplývajúce zo vzájomných

ločnených pred i PO"uverejnenítohto opa
trenia, :

b) úhrady z iných titulov. Pri týchto
úhradách z Belgicka na Slovensko presa
hujúcich protihodnotu RM 100.—, treba si
vopred vyžiadať súhlas Slovenskej národ
nej banky.

S4.

() Slovenskí vývozci môžu fakturovať
do. Belgicka a slovenskí ďovozci sjednávať
uzávierky na dodávky z Belgicka Jen v Ks,
RM aľfebov Bfrs.

(7) Záväzky, vzniklé pred účinnosťou
tohto opatrenia, nakoľko znejú na štvrtú
menu, prepočítajú sa pri úhrade cez
„Zvláštny účet — obsadené územia“ na

s5.

Prevádzanie úhrad cestou súkromných
kompenzácií je vylúčené, Výnimku Tvoria
záväzky, vzniklé pred 10, májom 1940,kto
ré sa môžu s povolením príslušných deví
zových miest vyrovnať aj súkromnou kom
penzáciou, aby sa predišlo eventuálnym
kurzovým diferenciám.

86.

Pľatby na „Zvláštny účet — obsadené
územia“ Nemeckej zúčtovacej pokladnice
(Deutsche Verrechnungskasse) u Sloven
skej národnej banky možno konať pro
stredníctvom týchto sberných miest:

Ľudová banka, filiálka v Bratislave,
Moravská banka, odbočka v Bratíslá :e,
Nemecká obchodná a úverná banka v

Bratislave,
Poštová sporiteľňa v Bratislave,
Sedliacka banka v Bratislave,
Slovenská banka v Bratislave,
Tatra banka, filiálka v Bratislave,
Union banka v Bratislave a

Živnostenská banka, zastupiteľstvo VBratislave. :

S7,
Na krytie manipulačných výľoh Sloven

skej národnej banky a sberných miest bude
sa Z poukazov cez „Zvláštny účet — obsa
dené územia“ vyberať odmena:.

3“ zo súm poukazovaných do Belgieka a
8/00"Zo:súm došlých ZBelgicka,

najmenej Ks 5.— z položky okrem poštového a skutočných trov.

88.

- Opatrenie Slovenskej národnej banky č.
21, uverejnené vyhláškou ministra financií
v
č. 99/1941 Sl. z., sa súčasne zrušuje.

g 9.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BANKA
V BRATISLAVE,

Guvernér: Riaditeľ:
Dr, Karvaš v. r. Dr. Vírsík v. r.

———
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93.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 6. júla 1944,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Sloven
skej národnej banky v Bratislave o úpra
ve platobného styku medzí Slovenskou

republikou a Holandskom. —

Podľa S 4 vládneho nariaďenia č. 179/
1931 Sb. z. a n., ktorým sa vykonáva usta
novenie 8 2 bodu 2 zákona č. 7/1924 Sb.
z. a n, vyhlasujem opatrenie Slovenskej
národnej banky č. 54.

Vyhláška č. 100/1941 SI, z., ktorou bolo
uverejnené opatrenie Slovenskej národnej
banky č. 28, stráca účinnosť dňom 19, júna
1944,

Dr, Pružinský v. r.

Opatrenie
Slovenskej národnej banky

(č. 54)
zo dňa 19. júla 1944

o úprave platobného styku medzí Sloven
skou republikou a Holandskom,

51.
Platobný styk medzi Slovenskou re

publikou a Holandskom prevádza sa pro
stredníctvom Nemeckej zúčtovacej po
klaďnice (Deutsche Verrechnunéskasse)
v Berlíne. Pre uskutočnenie vzájomných
platov medzi Slovenskom a Holandskom
je smerodajná platobná dohoda, platná
medzi Slovenskou republikou a: Nemec
kou ríšou na strane jednej a medzi Ne
meckou ríšou a územiami obsadenými Ne
meckom na strane druhej.

82.
K prevádzaniu vzájomných úhrad me

dzi Slovenskou republikou a Holandskom
slúži „Zvláštny účet — obsadené územia“
(Sonderkonto — Besetzte Gebiete), vede
ný pre Nemeckú zúčtovaciu pokladnícu u
Slovenskej národnej banky a rovnaký
účet Slovenskej národnej banky, vedený
u Nemeckej zúčtovacej pokladnice. Oba
účty znejú na RM a sú bezúročné.

83.
Cez „Zvláštny účet — obsadené úze

mia“ prevádzajú sa:

a) úhrady, vyplývajúce zo vzájomných
tovarových dodávok, a to z dodávok
uskutočnených pred i po vyhlásení tohto
opatrenia,

b) úhrady z iných titulov. Pri týchto
úhradách z Holandska na Slovensko, pre
sahujúcich protihodnotu RM 100.—, tre
ba si vopred vyžiadať súhlas Slovenskej
národnej banky:

54.

() Slovenskí vývozci môžu fakturovať
do Holandska a slovenskí dovozci sjedná
vať uzávierky na dodávky z Holandska
len v Ks, RM alebo Hol. zl.

() 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.

8 >.

Prevádzanie úhrad cestou súkromných
kompenzácií je vylúčené, Výnimku tvoria
záväzky, vzniklé pred 10. májom 1940,
ktoré sa môžu s povolením príslušných
devízových miest vyrovnať aj súkromnou
kompenzáciou, aby sa predišlo eventuál
nym kurzovým diferenciám.

S6.
Platby na „Zvláštny účet — obsadené

územia“ Nemeckej zúčtovacej pokladnice
(Deutsche Verrechnungskasse) u Sloven
skej národnej banky možno konať pro
stredníctvom týchto sberných miest:

Ľudová banka, filiálka v Bratislave,
Moravská banka, odbočka v Bratslave,
Nemecká obchodná a úverná banka v

Bratislave,
Poštová sporiteľňa v Bratislave,
Sedliacka banka v Bratislave,
Slovenská banka v Bratislave,
Tatra banka, fNiálľkav Bratislave,
Union banka v Bratislave a
Živnostenská banka, zastupiteľstvo v

Bratislave.

S 7.

Na krytie manipulačných výloh Sloven
skej národnej banky a sberných miest bude
sa Zpoukazov cez „Zvláštny účet — otsa
dené územia“vyberať odmena:

3“ zo súm poukazovaných do Holand
ska a
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8“/»%zo súm došlých z Holandska, s 9.

najmenej Ks 5.— z položky okrem pošto- Toto opatrenie nadobúda účinnosť
vého a skutočných trov. dňom 20. júna 1944.

S 8. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BANKA
V BRATISLAVE.

Opatrenie Slovenskej národnej banky
č. 28, uverejnené vyhláškou ministra fi- Guvernér: Riaditeľ:
nancií č. 100/1941 SI, z., sa súčasne zru- Dr, Karvaš v. r. Dr. Vírsík v. r.
šuje.

Tlač: Kníhtlačiareň Andreja v Bratislave.
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Čiastka 23. Ročník 1944.

94.
Vládne nariadenie

zo dňa 20. júla 1944
o rozšírení splnomocnenia hlavného ve
Hteľa slovenskej armády k osobitným Opa

treniam podľa zákona o obrane štátu.

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 121
ods. 1 zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. na
riaďuje:

S 1

Splnomocnenie ďané hlavnému velite
ľovi slovenskej armády vládnym nariade
ním č. 36/1944 SI, z. pre územie Šarišsko
Zemplínskej župy sa rozširuje aj na územie
okresov Stará Ľubovňa a Spišská Stará
Ves.

S 2,

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ná
rodnej obrany s ministrom vnútra.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády

Čatloš v. r.

95.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 17. júla 1944,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej
národnej banky v Bratislave o úprave pla
tobného styku medzí Slovenskou republi

kou a Nórskom,

Podľa S 4 vládneho nariadenia č. 179/
1931 Sb. z. a n., ktorým sa vykonáva usta
movenie $ 2 boďu 2 zákona. č. 7/1924 Sb.
z. an, vyhlasujem opatrenie Slovenskej
národnej banky č. 55.

Cena Ks 1.—,

Vyhláška č. 213/1942 SI. z., ktorou bolo
uverejnené opatrenie Slovenskej národnej
banky č. 37 o úprave platobného styku
s Nónskom, stráca účinnosť dňom: 19. júna
1944,

Dr. Pružinský v. r,

Opatrenie
Slovenskej národnej banky

(č. 55)
zo dňa 19, júna 1944

o úprave platobného styku medzi Sloven
skou republíkou a Nórskom.

81.
Platby medzi Slovenskou republikou a

Nónskom na vyrovnanie vzájomných zá
väzkov, vzniklých z dodávok tovaru, usku
tolčňujú sa výľučne súkromnými pľatobný
mi kOmpenzáciami.

S2,
() Platby medzi Slovenskou republikou

a Nórskom z iných titulov ako za dodaný
tovar prevádzajú sa prostredníctvom Ne
meckej zúčtovacej pokladnice (Deutsche
Verrechnungskasse) v Berlíne a je pre ne
smerodajná platobná dohoda, platná medzi
Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou
na strane jednej a medzi Nemeckou ríšou
a územiami obsadenými Nemeckom na
strane druhej,

(") Pri týchto úhradách z Nórska na
Slovensko presahujúcich protihodnotu RM
100.— treba si vopreď vyžiadať súhlas
Slovenskej národnej banky.

83.
K prevádzaniu vzájomných úhrad uve

dených v 8 2 slúži „Zvláštny účet — obsa
dené územia“ (Sonďerkonto — Besetzte
Gebiete), vedený pre Nemeckú zúčtovaciu
pokladnicu u Slovenskej náťodnej banky a
rovnaký účet Slovenskej národnej banky,
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vedený u Nemeckej zúčtovacej pokladnice.
Obidva “účty znejú na RM a sú bezúročné.

S4.

Platby na „Zvláštny účet — obsadené
územia" Nemeckej zúčtovacej pokladnice
(Deutsche Verrechnunfskasse) u Sloven
skej národnej banky možno konať pro
stredníctvom týchto sberných miest:

Ľudová banka, filiálka v Bratislave,
Moravská banka, odbočka v Bratislave,
Nemecká obchodná a úverná banka v

Bratislave,
Poštová sporiteľňa v Bratislave,
Sedliacka banka v Bratislave,
Slovenská banka v Bratislave,
Tatra banka, filiálka: v Bratislave.
Union banka v Bratislave a
Živnostenská banka, zastupiteľstvo v

Bratislave,

5>.
Na krytie manipulačných výloh Sloven

skej národnej banky a sberných miest bude

sa z poukazov cez „Zvláštny účet — obsa
dené územia“ vyberať odmena:

3%» zo súm poukazovaných do Nórska
a

8%/%zo súm došlých z Nórska,
najmenej Ks 5.— z položky okrem pošto
vého a skutočných trov.

86.
Opatrenie Slovenskej národnej banky

č. 37 zo dňa 31. júľa 1942, uverejnené vy
hláškou ministra financií č.213/1942 SI. z.,
sa súčasne zrušuje.

81.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť
dňom 20. júna 1944,

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BANKA
V BRATISLAVE.

Guvernér: Riaditeľ:
Dr, Karvaš v. r. Dr. Vírsík v. r.
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v Malackách na Okresný súd v Skalici. — 97, Vládne nariadenie o prenesení časti trest
nej agendy z Krajského súdu a Štátneho zastupiteľstva v Bratislave na Krajský súd a Štát
ne zastupiteľstvo v Nitre. — 98, Zákon o zmene zákona o ľudových školách. — 99, Zá
kon, ktorým sa menia niektoré ustanovenia živnostenského zákona o učňovských ško
lách. — 100, Zákon, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o opatre
niach po nepriateľských bojových činoch, o náhrade škôd týmito činmi spôsobených a o
doplnení právných predpisov o civilnej protileteckej ochrane. — 101. Zákon o dočasnej
zmene sídel úradov. — 102, Zákon o štátnych zárukách pri obchode so zahraničím a zá
ručných vkladoch prí medzištátnom platobnom styku. — 103. Zákon o dodávkovom prí
platku na obilie. — 104, Zákon o úprave niektorých daňových pomerov vyplývajúcich
z brannej pohotovosti štátu. — 105, Zákon o vojnovej dani, o dani z vojnových získov
a o vojnových prirážkach k dani pozemkovej a domovej daní triednej. — 106. Vládne
nariadenie o vylúčení podmienečného prepustenia pri odsúdení pre niektoré trestné činy.

96.
Vládne nariadenie

zo dňa 20. júla 1944
o prenesení pozemnoknížnej agendy

Okresného súdu v Malackách na
Okresný súd v Skalíci.

Vláda Slovenskej republiky podľa 5 1
písm. c) zákona č. 35/1944 Sl. z, nariaďuje:

S1.

() Dňom 1. augusta 1944 celú pozemno
knižnú agenďu Okresného súdu v Malac
kách (8 81 ví. nar. č. 99/1924 Sb. z. a n.)
vykonáva Okresný súd v Skalíci.

(7) Podania, týkajúce sa tejto agendy,
treba dňom uveďeným v ods. 1 podávať na
Okresnom súde v Skalici.

8 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom 1. augusta 1944, vykoná ho minister
pravosúdia,

Dr. Tíso v. r.
Mach v, r.

aj za predsedu vlády

Dr. Pružinský v. r.
Dr. Medrícký v. r.

Sívák v. r.,
za min. Dr. Fritza.

Čatloš v. r.

Cena Ks 3.—.

97.
Vládne nariadenie

zo dňa 20. júla 1944
o prenesení častí trestnej agendy z Kraj
ského súdu a Štátneho zastupiteľstva v
Bratislave na Krajský súd a Štátne zastu

píteľstvo v Nitre.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 1
písm. c) zákona č. 35/1944 SI. z. nariaďuje:

s1.
Dňom 15. augusta 1944 trestnú agendu

Krajského súdu v Bratislave a Štátneho
zastupiteľstva v Bratislave — okrem agďen
dy trestných vecí uvedených v 8 2 — vy
konáva Krajský súd v Nitre, poťažne Štát
ne zastupiteľstvo v Nitre.

S2.

Trestné veci, ktoré patria do pôsobno
stí osobitného senátu Krajského súdu v
Bratislave ako súdu v sídle hlavného súdu
podľa S 1 zákona č. 50/1942 SI, z. a trestné
veci, ktoré patria do nôsobnosti osobitné
ho päťčlenného senátu Krajského súdu v
Bratislave podľa 8 5 zákona č. 10/1944 S/.
z., bude vybavovať i naďalej Krajský súd v
Bratislave, poťažne Štátne zastupiteľstvo v
Bratislave.
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S 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom 15, augusta 1944, vykoná ho mini
ster pravosúdia,

Dr. Tiso v. r.

aj za predsedu vlády,

Dr. Pružinský v. r.
Dr. Medrický v. r. —

Sivák v. r,
Fritza.

Čatloš v. r.

za min. Dr.

98.

Zákon |
zo dňa 19. júla 1944

o zmene zákona o ľudových školách.

Snem drenskej republikyssa usniesolna tomto zákone:.

Diel PrVÝ.
ČI, |.

Paragraf 5 zákona č. 308/1940SI. z. sa
doplní novými Odsekmi 3 a 4 tohto znenia:

„„() Na žiaďosť príslušnej ciťkevnej
vrchnosti môže Ministenstvo niektorú cir
kevnú školu rímskokatolícku alebo srécko
katolícku zriaďenú podľa 88 3 a 4 vyhlásiť
za školu rehoľnú. Ministerstvo na žiadosť
príslušnej cirkevnej vrchnosti vyhlási za
rehoľnú takú školu, ktorá mala rehoľný
ráz 31. decembra 1940.

() Ak sa škola vyhlási za rehoľnú po
dľa ods. 3, platia pre ňu všetky ustanove
nia tohto zákona, platné pre cirkevné ško
ly, s odchylkou, že pri ustanovovaní učiteľ
ských osôb treba pokračovať podľa pred
pisov, platných pre rehoľné školy pred
účinnosťou tohto zákona.“

ČI. II.

Ustanovenie $89 ods. 1 cít. zák. sa mení
a znie:

„() Ľudové školy, okrem škôl uvede
ných v8 4 0ds. 6, S5 ods. 3 poslednej vete,
S 60ds. 1a v 30 ods. 1 poslednej vete,
zriaďuje a zrušuje Ministerstvo, a to so sú
hlasom príslušnej cirkevnej vrchnosti, ak
ide o cirkevné školy, pobočky menšinovej

cirkvi alebo o rehoľné školy podľa $5
Ods. 3 prvej vety.“

čl. III.

Ustanovenie 8 26 ods. 3 písm. c) cit,zák. sa mení a znie:
„c) udržovatelia škôl, zriadených podľa

S 40ds. 6, 8 6 ods. 1, $ 30 ods. 1 poslednej
vety, alebo — ak ide o rehoľné školy po
dľa 8 5 ods. 3 — príslušné cirkevné vreh
nosti sú povinné ustanovenie učiteľskej
osoby do 15.dní odo dňa nastúpenia do
služby oznámiť Ministenstvu, ktoré môže
do troch mesiacov po obdržaní oznámenia
zakázať zamestnávanie takej " učiteľskej

veniám,

Diel:druhý.
čl. IV.

Ustanovenia S 8ods. 1a 4 cit, zék. sa
menia, dopľňujú a znejú:

„() Z výdavkoý na školy — okrem
škol, zriadených podľa S 4 ods. 6, 3 6 ods.
1a $ 30 ods. 1 poslednej vety, — hradia:

a) výdavky osobné štátna školská sprá
va:

b) výdavky vecné — a to aj náklad «a
vybudovanie, rozšírenie a udržovanie školy — príslušné obce."

„() Doterajší udržovatelia škôl (alebo
tretie osoby) — Okrem škôl, vyhlásených
za rehoľné podľa 8 5 ods. 3 poslednej ve

1 a $ 30 ods. 1 poslednej vety, — sú po
vinní podľa stavu z 1. januára 1941 prí
slušným obciam

a) odovzdať do bezplatného používania
všeťky hmuteľnosti (zariaďenia) a vyučova
cie pomôcky, potrebné pri vyučovaní na
školách,

b) odovzdávať čisté dôchodky zo vše
tkých základín. (fondov) a nehnuteľností,
určených na hradenie hocakých školských
nákladov, okrem kantorských a kantor
sko-učiteľských dôchodkov:

c) odovtzdať za uznávací poplatok na
užívanie všetky nehnuteľnosti, určené pre
potreby školstva, krem kantorských a
kantorsko-učiteľských dôchodkov, ale po
vinní sú naďalej plniť s nehnuteľnosťami
Spojené patronátne a iné zaviazanosti. Vý
šku uznávacieho poplatku určí Minister
stvo vnútra v dohode s Ministerstvom
školstva a národnej osvety.“



Diel tretí.
ČI. V,

Ustanovenie S 3 ods. 3 cit. zák. sa zru
šuje.

čl. VI.

Tento zákon vykoná minister školstva
a národnej osvety so zúčastnenými mini
strami.

Dr. Tíso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.,
aj za predsedu vlády.

i+ť,Pružinský“v. r.
Dr. Karvaš v. r.

Sivák v. r.
aj za mín. Dr. Fritza

99.
Zákon

zo dňa 20. júla 1944,
ktorým sa menia niektoré ustanovenia
živnostenskéhozákonao učňovských

školách.

Snem Slovenskej republiky sa usnie
sol na tomto zákone:

ČL IL

Ustanovenia $ 105 zákona č. 259/1924
Sb. z. a n. sa menia a znejú takto:
- u() Pre vyučovanie učňov treba upo
trebiť miestnosti, učebné pomôcky a —
nakoľko sa v tomto zákone.
inak — aj učiteľov meštianskych a ľudo
vých škôl.

() Pre učňovské školy väčšieho roz
sahu alebo významu môže vláda usnese
ním systemízovať služobné miesta učiteľ
ských osôb podľa druhého dielu zákona
č. 103/1926 Sb. z. a n. a to jednak slu
žobné miesta spojené s funkčným služ
ným III. stupnice pre riaditeľov, jednak
služobné miesta učiteľov pre skupiny od
borných predmetov.

(): Riaditelia a učitelia, ak ide o ich
zamestnávanie na učňovských školách
v hlavnom povolaní (interní učitelia),
ustanovujú sa na služobné miesta uvede
né v ods. 2 podľa predpisov platných pre
štátnych učiteľov odborných škôl: dňom
ustanovenia stávajú sa verejnými zamest
nancami s právami a povinnosťami štát
nych zamestnancov a pre ich služobné a
platové pomery platia predpisy platné
pre štátnych učíteľov odborných škôl. Od
chýlky od týchto predpisov, ktoré sa mô

98.—100, 323

žu týkať iba podmienok predpísaných
pre ustanovenie na jednotlivé služobné
miesta alebo úpravy úradných titulov a
vyučovacejpovinnosti, určí a vyhlási mi
nister školstva a národnej osvety.

() Doterajším riaditeľom a učiteľom
učňovských škôl, ktorí budú ustanovení
podľa ods. 3, služobný čas, strávený na
učňovských školách v pomere riaditeľa
alebo odborného učiteľa, ako aj čas strá
vený v inom povolaní a zhodnotený pred
preradením pre výmeru služného, zaráta

ného), ako aj pre nárok a výmeru odpo
čivných (zaopatrovacích) požitkov. Služ
né: (ľunkčné -služné) nesmie byť nižšie než
pred preradením.“

ČI. IL

Ustanovenia $ 111 zákona č. 259/1924
Sb. z. a n. sa menia a znejú takto:

„() Osobný náklad na riaditeľov a
učiteľov, ustanovených podľa 8 105 ods. 3hradí štát.

() Okrem osobného nákladu uvedené
ho v ods. 1 môže Ministerstvo školstva
a národnej osvéty poskytnúť na vydržia
vanie učňovských škôl príspevok podľa
zásad, na ktorých sa dohodne s Ministerstvom financií.“

ČI, III.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
1. septembra 1944: vykoná ho minister
školstva a národnej osvety so zúčastne
nými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.
Dr. Pružinský. v. r.

Sívák v. r.“
aj za min. Dr. Fritza.

100.
Zákon

zo dňa 20. júla 1944,
ktorým sa menia a doplňujú niektoré usta
novenia zákona o Opatreniach po nepria
teľských bojových čínoch, o náhrade škôd
týmito čínmi spôsobených a o doplnení
právnych predpísov o civilnej prOtileteckej

ochrane,

Snem Slovenskej republiky sa usniesoľ
na tomto zákone:
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ČI. I.

Ustanovenia 8 3, ďalej hlavy IL dďieľu
prvého (88 26 a 27) a dielu tretieho (38
41 až 51) zákona č. 160/1943 SI, z. sa me
nia a znejú takto:

„S 3.

() Obec vykoná opatrenie podľa $31 v
prvom rade vlastnými orgánmi a zamest
nancami k tomu spôsobilými,

() Ak niet orgánov a zamestnancov
uvedených v ods. 1, alebo ak by títo ne
dostačovali, má obec najviac na čas troch
dní požadovať služby podľa $ 39 zákona č.
329/1921 Sb. z. a n. s odchýlkou, že takéto
usnesenie obecného výboru nevyžaduje
schválenie dďohliadacieho úraďu.

() Ak osoby vykonávajúce práce podľa
ods. 2 utrpely úraz bez úmyslu ublížiťsi na
zdraví, majú nárok na liečebnú, star..stli
vosť štátu. Ak následkom: úrazu stanú sa
neschopnými zárobku, alebo sa sníži ích
zárobková schopnosť, majú nárok na za
opatrovanie podľa právnych predpisov ©
zaopatrení vojnových poškodencov. Ak ná
sledkom úrazu umrely, prislúcha nárok na
zaopatrenie ich rodinným príslušníkom.

() Ak by práce potrebné podľa $ 1 sa
neskončily do troch dní, má obec na zbý
vajúci čas potrebné pracovné sily zaistiť
povolaním k osobným úkonom podľa usta
novení zákona č. 131/1936 Sb. z. a n.“

„Diel prvý,
Všeobecné ustanovenia,

$ 26.

() Štát poskytne náhradu podľa ustano
vení tejto hlavy za škody spôsobené na
území Slovenskej republiky slovenským
štátnym občanom na zdraví alebo na živo
te, ako aj náhradu za škody, spôsobené
slovenským štátnym občanom alzbo tu
zemským právnickým osobám, počítajúc
do toho aj zastupiteľstvá cudzozemských
obchodných spoločností a verejné obchod
né spoločnosti, na nehnuteľnostiach, hnu
teľnostiach alebo vecných právach, ktoré
títo utrpeli následkom nepriateľských bo
jových činov, najmä nepriateľských letec
kých útokov, ak náhradu za takéto škody
nie je zaviazaný poskytnúť niekto iný,

() Ustanovenie ods. 1 sa nevzťahuje na
škody spôsobené trestnými činmi, Výním
ku tvoria činy spáchané nepriateľskými
bojovými silamí alebo osobami, ktoré sú
v ich službách.

8 217.

() Podľa ustanovení
skytne štát náhradu aj:

a) slovenským štátnym príslušníkom,
ktorí v úradnom poslaní alebo ako pracov
né sily, sprostredkované tuzemskými úrad
mi práce do cudziny, sa zdržujú na území
cudzieho štátu a tam utrpeli škodu z príčin
uvedených v $ 26,

b) tuzemským plavebným spoločno
stiam, ak utrpely škodu mimo územia Slo
venskej republiky na voďe alebo na suchu
z príčin uvedených v 8 26,

c) slovenským štátnym príslušníkom,
ktorí ako zamestnanci tuzemských plaveb
ných spoločností utrpeli škodu mimo úze
mia Slovenskej repubľiky na vode alebo
na suchu z príčin uvedených v $ 26,

d) rodinným príslušníkom — sloven
ským štátnym občanom — osôb uvedených
pod písm, a) alebo c), ak s nimi spoločne
bývajú a mimo územia Slgvenskej republi
ky utrpeli škodu z príčia uvedených v S
26. |

() V prípadoch uvedených v ods. 1
možno náhraďu škody priznať len vtedy,
ak poškodený preukáže, že o náhradu ško
dy žiada] u cuďzieho štátu, viktorom vzník
ľa, podľa tam platných predpisov a že mu
náhrada škody nebola priznaná, alebo ak
podľa:predpisov platných v príslušnom cu
dzom. štáte (cuďzine) náhrada škody ne
patrí, Sumy poskytnuté cudzím štátom tre
ba odpočítať od náhrady priznanej podľa
ustanovení tejto hlavy.“

tejto hlavy po

„Diel tretí.
Náhrada vecných škôd.

S 41.

() Nárok na náhradu škody, spôsob2
nej za okolností uvedených v $ 26, podia
tohto. dielu majú vlastník (vecí alebo prá
va), prípadne jeho dedič — (v ďalšom texte
„poškodzný).

U) Žiadosť o náhradu škody môže podať
a zúčastniť sa na pokračovaní poškodený
alebo jeho zákonný zástupca (poručník,
kurátor, u právnickej osoby orgán opráv
nený ju zastupovať),

S 42,

() Žiadosť treba podať písomne alebo
ústne do zápisnice na príslušnom obecnom
(obvodnom) notárskom úraďe, v obvode



ktorého škoda vznikla, a to do 60 dní odo
dňa, kedy škoda vznikla,

() Na žiadosti podané po uplynutí le
noty určenej v ods. 1 má sa brať zreteľ len
v prípadoch osobitného zreteľa hodných. O
tom, či ide o prípaď osobitného zreteľa
hodný, rozhodne Ústredná odškodňovacia
komisia (5 44).

() Notársky úrad postúpi žiedosť bez
oik"adne Vyšetrovacej komisii zriadenej
pri župnom úrade ($843 ods. 1a 2), vobvoa
de ktorého škoda vznikla, poťažne miestne
príslušnému okresnému úradu (S 43 ods. 8).

() V prípadoch uvedených v $ 21 žia
dosť treba podať na príslušnom zastupiteľ
skom úrade Slovenskej republiky, ktorý ju
po zistení škody postúpi prostredníctvom
Ministerstva zahraničných vecí Minister
stvu financií. Ministerstvo financií predlo
ží žiadosť na rozhodnutie Ústrednej od
škodňovacej komisii (S 44). V odôvodne
mých prípadoch možno podať priamo žia
dosť na Ministerstvo financií, ktoré ju po
vyšetrení škody predloží Ústrednej od
škodňovacej komisii (8 44) na rozhodnutie,

S 43.

() Rozsah vecnej škody, s výnimkou
uvedenou v ods. 8, zisťuje na mieste sa
mom:osobitná Vyšetrovacia komisia, ktorú
podľa potreby zriadi Ministerstvo ďdopra
vy a verejných prác (rezort verejných
prác) prí župnom úrade, v obvode ktorého
škoda vznikla. V prípade potreby možno
pre obvod toho istého župného úradu zria
diť aj viac komisií.

Č) Vyšetrovacia komisia sa skladá zo
zástupcu Ministerstva dopravý a verejných
prác (rezort verejných prác), ktorý je sú
časne jej predsedom, zo zástupcu finančnej
Správy a zo zástupcu verejnej správy vnú
tornej.

E) Pri zisťovaní rozsahu utrpenej škody
môže Vyšetrovacia komisia podľa potreby
pribrať odborníkov, najmä z hospodár
skych a záujmových organizácií.

() Vyšetrovacia komisia vypočuje po
škodeného, ktorý je povinný rOzsah utrpe
nej škody hodnoverne preukázať. Pre do
kazovanie platia obdobne ustanovenia 88
48 až 64 vládneho nariaďenia č. 8/1928 Sb,
z. a n., ináč Vyšetrujúca: komisia pokraču
je podľa rokovacieho poriadku, ktorý
určí vláda usnesením,

Č) Vyšetrovacia komisia má čo najskôr
zistiť rozsah utrpenej škody, ako aj vyšetriť
všetky skuťkové okolnosti rozhodné pre
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určenie výšky náhraďy škody a pre spôsob
odškodnenia poškodeného. Vyšetrovacia
komisia môže tiež navrhnúť opatrenia, kto
ré považuje za nutné v záujme udržania
existencie poškodeného. |

(“) Po skončení zisťovania a vyšetrova
mia Vyšetrovacia komisia oznámi poškode
nému zistený skutkový stav. Poškodený do
15 dní odo dňa doručenia oznámenia môže
podať na župnom úrade svoje prípadné ná
mietky a navrhnúť nové dôkazy,

—. () Po uplynutí lehoty na poďanie ná
mietok (ods, 6) a po prípadnom doplnení
vyšetrovania predloží Vyšetrovacia komi
šia celý spísový materiál Ministerstvu fi
nancií, :

() Ak zahľásená škoda v jednotlivom
rrípade nepresahuje 100.000Ks, pôsobnosť
Vyšetrovacej komisie podľa ods. 3 až 7 vy
konáva príslušný okresný úrad. Ak však
úhrn zahlásených škôď v jednej politickej
obci presahuje 1,000.000 Ks, pôsobnosť po
dľa ods. 3 až 7 vo všetkých prípadoch vy
konáva Vyšetrovacia komisia,

E) Župný úrad, pri ktorom bola Vyše
trovacia komísia zriadená, je povinný vy
konať všetky pomocné práce spojené s čin
nosťou komisie.

8 44.

U) O výške náhrady škody, o spôsobe
odškodnenia ako aj o Opatreniach, ktoré
treba učiniť v záujme udržania existencie
poškodeného, rozhoduje 7 členná Ústredná
odškodňovacia: komisia zriadená pri Mimi
stenstve financií. Predsedu, podpredsedu a
členov tejto kkomisie menuje vláda zo zá
stupcov Ministerstva financií, Ministerstva
vnútra, Ministerstva hospodánstva, Mini
stenstva dopravy a verejných prác (rezort
verejných prác) a Najvyššieho úradu pre
zásobovanie, Rokovací poriadok komisie
určí vláda usnesením.

() Ústredná odškodňovacia komisia
preskúma žiadosti, tvrdenia a námietky po
škodených, porovná ich s výsledkami
úradného vyšetrovania, ocení všetok spi
sový materiál, v prípade potreby. vykoná
alebo nariadi vykonať ďalšie vyšetrovanie
a rozhodne s konečnou platnosťou o výške
náhrady škody a o spôsobe odškodnenia.
Rozhodnutie komisie oznámi strane výme
rom Ministerstvo financií. |

() "Ústredná odškodňovacia komisia
pred rozhodnutím môže vypočuť odborní
kov.

() Všetky práce spojené s činnosťou
komisie vykoná Ministerstvo financií.
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8 45.

() Náhradu škody možno poskyinúť
len, ak je škoda dostatočne preukázaná.

() Ak poškodený nepreukázal hodno
verne rozsah utrpenej škody a rozhodujúci
orgán nemá možnosťiným spôsobom rozsah
škody zistiť, určí sa výška náhrady podľa
voľnej úvahy so zreteľom na okolnosti,
z ktorých možno na výšku škody usudzo
vať. Ni

() Pri určení výšky náhrady treba od
počítať sumy odškodného poskytnutého
podľa iných právnych predpisov, sumy,
ktoré poskytly tretie Osobyna vyrovnanie
pohľadávky vzniklej v dôsledku škody, a
podpory poskytnuté z verejných prostried

v na Zmiernenie škody.
() Ak poškodený, alebo jeho zmocne

nec zavinil škodu, alebo svojím chovaním
a či opominutím neprispel k jej zmierne
niu, najmä ak neuposlúchoľ výzvu úrad
ných orgánov, aby zásOby, poťažne ich
čiastku umiestil na inom mieste, ak neza
choval predpisy o zatemnení, alebo ak sa
nekryl tak, ako je to predpísané, treba ná
hradu určiť nižšou sumou primerane k vi
ne, poprípade určenie náhrady úplne po
minúť vzhľadom na Okolnosti prípadu.

() Odškodnenie možno odmietnuť bez
ujmy trestných násleďkov podľa všeobec
ných trestných predpisov, ak poškodený
pri zisťovaní škody učinil vedome nespráv
ne údaje o skutočnostiach, ktoré pre roz
hodnutie sú závažné, alebo ich vedome za
mlčal, alebo protiprávne pôsobil na sved
kov, znalcov alebo na úradné osoby v jeho
veci činné, alebo ich úmyselne uviedol v
omyl.

S 46.

() Pri určení výšky odškodného treba
vziať za základ skutočnú škodu: nemožno
vziať zreteľ na cenu zvláštnej obľuby alebo
na ušlý zisk.

() Ak vec (budova, dielo a pod.) bola
zničená alebo sa stratila, výška odškodné
ho: (ods. 1) určí sa sumou, rovnajúcou sa
náklaxJu, ktorý bol alebo v čase rozhodnu
tia o škode musí byť vynaložený na znovu
vybudovanie alebo znovuobstaranie veci
rovnakej hodnoty. Výpočet nákladu treba
snížiť o primeranú sumu, ak zničená alebo
stratená vec mala podstatne menšiu hod
notu (v dôsledku opotrebenia, nedostatoč
ného udržovania a pod.).

() Pri určení výšky odškodného za zni
čené budovy možnobrať primeraný zreteľ

bode

na vyšší náklad, ktorý je potrebný pri po

stavení budovy ma inom mieste, ako aj na
náklad na zlepšenie a prípadné zmeny, na
koľko tieto sú zapríčinené stavebno-poli
cajnými (bytová hyéiena, ochrana. pamia
tok) alebo požiamno-policajnými predpismi
alebo inými požiadavkami verejného zá
ujmu a hodnota novostavby pre poškode
ného sa týmto podstatne nezvýšila. Nebe
rie sa zreteľ na výšku poistnej sumy, ak
buďova (dielo a pod.) bola poistená.

() Ak zo zničenej veci (budovy, dieľa a
pod.) zostaly používateľné zvyšky, treba
ich hodnotu odpočítať.

ŇĎ)V prípade poškodenia veci treba za
podklad odškodnenia vziať náklad potreb
ný na účelnú opravu veci. Alk by vec ani
po oprave nedosiahla hodnotu, ktorú mala
pred poškodením, treba na to brať zreteľ
pri odškodnení, Ustanovenie ods. 4 platí
obdobne. Ak vec nemožno opraviť, určí sa

) Pre stratu zmenky alebo šeku (0b
chodnej poukážky) poskytne sa odškodné
ľen, ak oprávnený v dôsledku straty ne
môže vymôcť svoju pohľadávku. Pre stra
tu iných cenných papierov poskytne sa od
škodné len, ak poškodený nemôže dosiať
náhradu cestou umorovacieho pokračova
nia.

() Ak bola. zničená alebo sa stratila ho
tovosť (peniaze), presahujúca obvyklú po
trebu v domácnosti, prípadne podniku (ob
chodu, závodu, kancelárie), možno priznať
náhradu tejto škody len, ak sa preukáže,
že poškodený hotovosť nevyhnutne poire
boval mať vo svojej úschove ma splnenie
platobnej povinnosti alebo z iného dôleži
tého dôvodu.

8 417.

Náhrada škody sa poskytne v penia
zoch, v štátnych cenných papieroch, pre
vzatím dlhu, kompenzáciou alebo: pinením
in natura, O spôsobe náhrady rozhodne
Ústredná odškodňovacia komisia, ktorá
má podľa možností ďbať na odôvodnenú
žiadosť poškodeného. Za zničené (strate
né) pevne zúročiteľné štátne dlhopisy po
skytne sa náhraďa vždy v štátnych cen
ných papieroch. Plnením ín natura má sa
poskytnúť poškodenému podľa možnosti
rovnocenná náhrada,

$8 48.

Vyplatenie odškodného (8 46) treba
viazať na podmienky, ktoré určí minister
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financií. Upotrebenie odškodného možno
podľa potreby vhodným spôsobom zaistiť
na ciele znovuobstarania (znovuvybudo
vania) veci (budovy, diela a poď).

8 19,

() Za brannej pohotovosti štátu poskyt
ne sa poškodenému do iroch mesiacov tá
časť náhrady, ktorá je potrebná na udrža
nie jeho: existencie,

(7)Pri poškodení vecí, ktoré sú dôleži
té pre obranu štátu, najmä pre zásobova
nie, možno poskytnúť plnú náhradu ešte
za brannej pohotovosti štátu.

() Minister financií sa splnomocňuje,
aby na umožnenie ďalšej prevádzky podni
kov dôležitých pre obranu štátu, najmä pre
zásobovanie, prevzal štátnu záruku za
podmienok uvedených vo finančnom zá
kone.

S 50.

() Odškodné je vyňaté z exekúcie v ta
kom rozsahu, v akom podľa:platných pred
písov je z exekúcie vyňatá vec, za ktorú
sa odškoďné poskytlo.

(7) Odškoďné pred jeho poskytautím
(vyplatením) možno postúpiť, dať do zálo
hy alebo viesť naň exekúciu nad rozsah
uvedený v ods. 1 len so súhlasom Minister
stva financií.

8 31.

() Ministerstvo financií môže na návrh
Ústrednej odškodňovacej komisie v súr
nych a odôvodnených prípadoch poskytnúť
primeraný preddavok na náhradu škody,

(7) Ak sa náhrada škody prizná, hradí
trovy pokračovania štát."

ČI. II.

Žiadosti podané do dňa nadobudnulia
účinnosti tohto zákona na okresných úra
doch, ak pre zistenie škody podľa $ 43 ods
8 nie sú príslušné, treba hneď postúpiť
miestne príslušným vyšetrovacím komi
siám zriadeným pri župných úradoch,

ČI, III.

() Tento zákon madobúda účinnosť
dňom vyhlásenia s výnimkou uvedenou v
ods, 2.

() Ustanovenia čl. I. $ 27 platia od 10.
decembra 1943.

() Tento zákon vykoná vláda.
Dr. Tíso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády

Dr. Medrícký v. r.
Sívák v. r.
aj za ministra Dr. Fritz

Čatloš v. r.
Dr. Pružínský v. r.
aj za min. Stanu

Dr. Karvaš v. r.

101.
Zákon

zo dňa 19. júla 1944
o dočasnej zmene sídej úradov,

Snem flovenskej repuhlíky sa usniesol
na tomto zákone:

51.

7) Za brannej pohotovosti štátu môževláďa nariadením určiť za dočasné sídla
úradov, ústavov, fondov, podnikov, zaria
dení (ich častí) iné miesta.

() Rozhodnutia a iné vybavenia úra
dov, ústavov, fondov, podnikov, zariadení,
ktoré presídlily (celé alebo z časti), sa vy
dávajú s označením ích doterajšieho sídla
s dodatkom označujúcim dočasné sídlo.

) Začiatok činnosti úradu, eko aj je,
skončenie v dočasnom sídle, určí rezortn2
príslušný minister vyhláškou, uverejnenou
v Slovenskom zákonníku.

S2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia: vykonajú ho príslušní členovia
vlády.

Dr. Tíso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.

Dr, Medrický v. r.
Sívák v. r.
aj za ministra Dr. Fritz:

Dr. Karvaš v. r.

Čatloš v. r.
Dr. Pružinský v. r.
aj za min. Stanu
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102.
Zákon

zo dňa 20. júla 1944
o štátnych zárukách prí obchode so za
hraničím a záručných vkladoch nrí medzi

štátnom platobnom styku.

Snem Slovenskej republiky sa usnie
sol na tomto zákone:

Diel prvý.
Štátne záruky.

S 1

. () Minister financií sa splnomocňuje,
aby z dôležitých národohospodárskych
dôvodov po dohode s ministrom hospo
dárstva a predsedom Najvyššieho úradu
pre zásobovanie preberal štátne záruky
podľa ods. 2, ďalej aby po dohode s mini
strom hospodárstva a predsedom Najvyš
šieho úradu pre zásobovanie ukladal zá
ručné vklady cieľom umožnenia domáce
ho úveru vyvolaného a odôvodneného
podmienkami alebo stavom medzištátne
ho platobného styku.

() Štátna záruka podľa ods. 1 môže
sa vzťahovať iba na časť strát, ktoré by
slovenskí vývozci alebo dovozci utrpeli
na obchode so zahraničím. Vývozca alebo
dovozca znáša sám stratu najmenej 30%
pohľadávky za vývoz alebo dovoz tovaru.

82,
Za prevzatie štátnej záruky vyberie

sa od toho, komu sa poskytla záruka,
záručný príspevok podľa smerníc vyda
ných vládou.

8 3.

() Výška štátnych záruk nesmie pre
sahovať sumu Ks 100,000.000: do tejto
sumy sa nezapočítajú záruky, ktoré cel
kom alebo čiastočne zanikly.

() Súhrn štátnych záručných vkladov
nesmie prevýšiť sumu Ks 200,000.000.

84.
() Ak štátna záruka v jednotlivom

prípade neprevyšuje Ks 5,000.000, môže
minister financií prevziať záruku podľa 8
1 vo vlastnej pôsobnosti: záruku presa
hujúcu túto sumu môže prevziať len s
predbežným súhlasom úsporného a kon
trolného výboru Snemu.

() O prevzatí záruky upovedomí Mi
nisterstvo financií Najvyšší kontrolný
dvor.

Diel druhý.
Záručný iond,

85.
() Pri Ministerstve financií zriaďuje

sa Záručný fond (v ďalšom texte „Fonď).
() Do Fondu plynú záručné príspevky

vyberané podľa 8 2.
() Ak prostriedky Fondu dosiahnu

sumu Ks 100,000.000, odvedie sa zvyšok
do štátnej pokladnice.

8 6

() Z prostriedkov Fondu sa uhradia
straty, za ktoré bola prevzatá štátnia zá
ruka podľa 8 1.

() Ak prostriedky Fondu nestačia na
hradenie strát, uhradí sa nedostatok zo
štátnej pokladnice.

() Dotácie zo štátnej pokladnice na
úhradu nedostatkov Fondu (ods. 2) sa vy
účtujú na účet zvyšku podľa 8 5 ods. 3.

87.
Ak zaniknú dôvody na preberanie ďal

ších záruk, minister financií po dohode
s ministrom hospodárstva a predsedom
Najvyššieho úradu pre zásobovanie po
uhradení všetkých záväzkov zo záruk
prevzatých podľa 8 1, prípadne po zániku
všetkých prevzatých záruk, zruší Fond,
prebytok Fondu sa odvedie do štátnej
pokladnice,

Diel tretí.
Všeobecné a záverečné ustanovenia.

8 8.

Ak v jednotlivom prípade bola strata
podľa 8 6 uhradená, je vývozca, prípad
ne dovozca povinný postúpiť štátu po
výšku štátom uhradenej straty svoje ná
roky, ktoré má voči tretím osobám z vý
vozu prípadne dovozu tovaru.

89.
Záručné listiny a záručné doložky vy

dané podľa 8 1, ako aj postupy podľa 8$
8 sú oslobodené od poplatkov.

S 10.

Ustanovenia tohto zákona vzťahujú sa
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len na dodávky a výkony uskutočnené
po účinnosti tohto zákona.

8 11.

Minister financií sa splnomocňuje, aby
potrebné prostriedky — nakoľko by ich
nemohol uhradiť z riadnych príjmov —
opatril úverom.

8 12,

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia: vykoná ho minister financií
v dohode s ministrom hospodárstva a
predsedom Najvyššieho úradu pre záso
bovanie.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.,
za predsedu vlády

Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Karvaš v. r.

103.
Zákon

zo dňa 19. júla 1944
o dodávkovom príplatku na obilie,

Snem Slovenskejrepubliky sa usniesol
ma tomto zákone:

S1.
() Osobám, ktoré majú hospodársky

výkaz alebo výkaz mapredaj mýta vydaný
Obilnou spojočnosťou pre Slovensko v Bra
tislave pre hospodársky rok 1944/1945,na
obilie z úrody z roku 1944,ktoré bolo pred
písané aiebo ponúknuté na odovzďanie, ak
bolo odovzdané za podmienok určených
podľa $ 2 na účely verejného zásobovania,
dáva Sa na každý metrický cent dodávko
vý príplatok Ks 30.

() Obilím podľa tohto zákona sa roz
umie: pšenica, raž, Jačmeň, ovos, miešani
ma a kukurica.

82.
Dodávkový príplatok vyplatí Minister

stvo hospodárstva izo štátnych prostried
kov prostredníctvom Obilnej spoločnosti
pre Slovensko v Bratislave. Spôsob, čas a
podmienky výplaty určí Ministerstvo ho
spodárstva po dohode s Najvyšším úradom
pre zásobovanie vyhláškou v Úradných no
vinách.

83.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia, vykoná ho minister ho
spodárstva, “minister financií a predseda
Najvyššieho úsadu pre zásobovanie,

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.
za predsedu vlády

Dr. Pružinský v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr. Karvaš v. r.

104.
Zákon

zo dňa 19. júla 1944
0 úprave niektorých daňCvých pomerov
vyplývajúcich z brannej pohStovosti štátu.

Snem „Slovenskej republiky sa usniesol
ma tomto zákone:

Príspevky do cenových vyrťvnávacích
fondov,

51.
() Príspevky, ktoré do skončenia bran

nej pohotovosti štátu odvedú daňovníci
dane dôchodkovej, všeobecnej a zvláštnej
ďane zárobkovej na základe všeobecného
právneho predpisu alebo vrchnostenského
príkazu do fondov zriadených pri Minister
stve hospoďárstva, Najvyššom úrade pre
zásobovanie alebo pri Slovenskej národnej
banke na vyrovnanie cien, sú pri vyrubení
dane dôchoďkovej, všeobecnej a zvláštnej
ďane zárobkovej za príslušný daňový rok
odpočítateľnou položkou.

(“) Príspevky prijaté z fonďov podľa
ods, 1 sú príjmom pri vyrubení dane dô
chodkovej a všeobecnej zárobkovej podľa
88 7 a 55 zákona 0 priamych ďaniach a pri
vyrubení zvláštnej dane zárobkovej sú sú
časťou súvahového prebytku podľa S 77
ods, 1 zákona o priamych daniach.

Odštepené sumy z hodnoty exportnej
valuty.

8 2

() Sumy, postihujúce daňovníkov ďane
dôchodkovej, všeobecnej a zvláštnej dane
zárobkovej odštepením 5% z hoďnoty ex
portnej valuty podľa 8 1 vládneho naria
demia č. 145/1943 SI. z., sú započítateľné do
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základu dane dôchodkovej, všeobecnej a
zviáštnej dane zárobkovej až v daňovom
roku, pre ktorý je rozhodné to hospodár
ske obdobie, v ktorom budú otlštepené su
my príslušným daňovníkom dané k dispo
zícii alebo budú v hocakej forme použité v
prospech týchto daňovníkov.

(7) Daňovníci uvedení v ods. 1, ktorí
vedú riadne obchodné, poťažne hospodár
ske knihy, sú povinní odštepené sumy
viesť na osobitnom účte pod názvom ,Re
zerva na složenú odštepenú hodnotu ex
portnej valuty“ až do ich uvoľnenia alebo
upotrebenia, Ostatní daňovníci sú za rov
nakých podmienok povinní vkladné knižky
Poštovej sporiteľne uvádzať vo svojich so
znamiach k dani dôchodkovej, všeobecnej,
prípadne zvláštnej dani zárobkovej.

Odpočítateľnosť vecných škôd za brannej
pohotovosti štátu a náhrada škody vzníklej

vojnOvými udalosťami. "

83.

() Primerané odpisy vecných škôd,
ktoré nastaly za brannej pohotovosti štátu
v dďôsleďku vojnových udalostí na podsta
te, budovách, strojoch, živom a mífťvom
inventári a inom prevádzkovom zariadení,
sú u podnikov vedúcich riadne obchodné
alebo hospodárske knihy odpočitateľnou
položkou pri vyrubení dane dôchodkovej,
všeobecnej a zvláštnej ďane zárobkovej na
daňové roky, ktoré nasledujú po tom ho

skutočne nastaly, Ak úraď pochybuje o
primeranosti odpisov, zistí ju vypočutím
znalcov,

Č) Na úhradu odpisov podľa ods, 1 sa
použijú v prvom rade priznané náhrady
vecných škôd (napr. podľa SS 41 až 51 zá
kona č. 160/1943S!. z. alebo súkromnopráv
nych poisťovacích smlúv a pod.). Ak prizna
ná náhrada prevyšuje sumu odpisov podľa
ods. 1, uloží Sa zvyšok ma osobitnom úžte
pod názvom „Rezerva na úhradu vecných
škôd podľa S 3 zákona č. 104/1944 SI. z.“ (v
ďalšom texte „Rezerva“). Táto rezerva ne
podrobí sa zdaneniu. Ak bude použitá na
odpis zničených a poškodených majetko
vých hodnôt (ods. 1) po ich obnove —.prí
padne aj na inom mieste —, a to najneskôr
v lehote, ktorú určí vládne nariadenie no
skončení brannej pohotovosti štátu, buďe
prí vyrubení daní uvedených v ods, 1 da
neprávne posúdená za nezdaniteľnú. V prí
pade použitia na iné účely podrobí sa re

zerva zdaneniu toho roku, v ktorom sa
použije.

(“) Ak daňovníl: vykonať odpis vecných
škôd podľa ods. 1 na ťarchu výsledku iné
ho hospodárskeho roku, než v ktorom ško
ďa nastala a náhrada škody podľa ods. 2
bola priznaná až v nasledujúcich rokoch,
zdaní sa tá časť náhrady, ktorá sa rovná
sume vykonaného odpisu.

Úľavy pre započaté alebo objednané
investície,

S 4

Lehotu, určenú v 8 1 ods. 3 zákona č.
307/1940 SI, z., poťažne v či. L ods. 1 zá
kona č. 136/1942SI, z. na použitie investič
mej rezervy zriadenej podľa 8 1 ods. 1 zá
kona č. 307/1940 SI, z., môže Ministerstvo
financií v odôvodnených prípadoch pr2
dížiť. Predíženie lehoty možno viazať na
podmienky.

8>.
") Výhody mimoriadnych odpisov v

rozsahu určenom v 852 zákona č. 307/1940
SI, z. priznajú 6a aj investíciam (pre
vádzkové a obytné budovy podľa 8 134
zákona o priamych daniach, nové stroje a

počaté alebo objednané do 15, decembra
1943 a budú dokončené alebo do prevádz
ky dané do konca hospodárskeho obdobia
1944 alebo 1944/1945, Právo vyúčtovať mi
moriaďne odpisy v rozsahu, určenom v či.
II. zákona č. 136/1942 SI. z., na ťarchu in
vestičnej rezervy v smysle čl, III, ods. 4
cit. zákona do konca hospodárskeho obdo
bia 1944 alebo 1944/1945 zostáva prvou
vetou nedotknuté.

() Na úhradu mimoriadnych odpisov
z investícií uvedených v ods, 1 musí sa v
prvom rade použiť príslušná a na to určená
investičná rezerva (8 1 zák. č. 307/1940 SI.
z. a čl. III. zák. č. 136/1942 S]. z.).

() Ak rezervy uvedenej v ods. 2 niet
na zaokrytie mimoriadneho odpisu podľa
zákonnej sadzby, môžu daňovníci dane dô
chodkovej, všeobecnej a zvláštnej dane zá
robkovej, ktorí vedú riadne obchodné ale
ho hospodárske knihy, uplatniť vo forme
priameho odpisu na ťarchu účtu straty a
zisku hospodárskeho roku 1943 alebo
1943/1944 až 70% z mimoriadneho odpisu
podľa zákonnej sadzby, kým zvyšok odpi
su môže sa uplatniť v piatich rokoch, po
čínajúc hospodárskym rokom 1944 alebo
1944/1945,
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(“)Ak bola pre nedokončené alebo ob
jednané investície (ods. 2) zriadená inve
stičná rezerva, ktorá nestačila zaokryť
10% z mimoriadneho odpisu podľa zákon
nej sadzby, snižuje sa suma mimoriadneho
odpisu podľa ods. 3 o sumu investičnej re
ZEervy,

() Pre určenie výšky mimoriadneho
odpisu podľa ods. 3 a 4 je smerodajný ten
skutočný investičný náklaď, ktorý je už v
knihách podníku ako taký uvedený k po
slednému ďňu hospodárskeho roku 1943

alebo 1943/1944 pred vykonaním —mimoniadneho odpisu.

86.

Výhody mimoriadnych odpisov V rozsahu určenom v 8 2 zákonač. 307/1940SI.
Z. priznávajú Sa aj novým strojom a zaria
deniam, ktoré boly preukázateľne objed
nané do 15. decembra 1943a budú doďané
a do prevádzky dané v hospodárskych ro
koch 1945 alebo 1945/1946 a nasledujúcich.
Mimoriadne odpisy z týchto strojov a za
riadení možno vykonať v piatich rokoch,
počínajúc rokom, kedy boly stroje a zaria
ďenia dané do prevádzky, na ťarchu vý
sleďku príslušného hospodárskeho roku.

s 1.

Ministerstvo financií môže povoliť pre
zariadenia, ktoré zvyšujú duševnú úroveň
zamestnancov, slúžia ich rekreácii, udrža
niu alebo zvýšeniu telesnej odolnosti, mi
môoriadne odpísy až do 50% nadobúdacie
ho náklaďu, nakoľko sú odpisy z týchto
zariadení zásadne prípustné.

88.
() Ustanovenia čl. IV. zákona č. 136/

1942 Si. z. sa rozširujú aj na investície po
dľa $8 5 a 6 tohto zákona.

(7)Strojom a zariadeniam, ktoré neboly
dané do prevádzky, neprislúcha výhoda
mimoriadneho odpisu podľa 88 5 a 6 tohto
zákona,

Účinnosť a výkon zákona.

5 9,

() Tento zákon nadobúda účinnosť —
s výnimkou uvedenou v ods. 2 — 1. janu
árom 1944,

() Ustanovenia 88 1 až 3, 5 a 8 platia
počínajúc daňovým rokom 1944,

() Tento zákon vykoná minister finan
cií zo zúčastnenými ministrami.

Dr. Tíso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.
za predsedu vlády.

Dr. Pružinský v. r.
Dr. Karvaš v. r.

105.
Zákon

zo dňa 19. júla 1944
o vojnovej daní, o dani z vojnových získov
a 0 vojnových prírážkach k daní pozemko

vej a dom©vej daní triednej,

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

Diel prvý.
Vojnovádaň z vyšších príjmov.

8 1.

() Vojnovej dani z vyšších príjmov
podliehajú daňovníci dane dôchodkovej,
ktorí v hospodárskom roku 1943 (1942/
1943) mali príjmy zásadne dani dôchodko
vej podrobené a plynúce z iných prame
ňov v smysle $ 13 zákona o priamych da
niach, ak úhrn ich všetkých príjmov pre
sahoval v hospodárskom roku 1943 (1942/
1943) Ks. 100.000,

() Základom dane podľa ods. 1 je zá
klad dane dôchodkovej, ktorý prevyšuje
Ks 100.000, a to:

a) ak úhrn príjmov podľa $8 8 až 12
zákona o priamych daniach neprevyšuje
Ks 100.000, avšak pripočítaním príjmov
v smysle $ 13 zákona o priamych daniach
dosiahne sa zvýšenia nad Ks 100.000,
bude základom pre túto daň suma, ktorá
prevyšuje Ks 100.000:

b) ak úhrn príjmov podľa SS 8 až 12
zákona o priamych daniach prevyšuje Ks
100.000, podrobuje sa ceľkom tejto da
ni dôchodok ustálený u dane dôchodkovej
podľa $813 zákona 0 priamych daniach.

() Vojnová daň z vyšších príjmov činí
10% zo základu zisteného podľa ods. 2.
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Diel druhý.
Daň z vojnových získov,

82.
Baňovníci všeobecnej alebo zvláštnej

dane zárobkovej, ktorí dosiahli zvýšenia
svojich príjmov zo zárobkových podnikov
a zamestnaní (v ďalšom texte — ,vojnový
zisk“), sú povinní odviesť príslušnému da
ňovému úradu časť vojnového zisku, zi
steného na daňový rok 1944 zo zvýšenia
príjmu zo zárobkových podnikov alebo
zamestnaní hospodárskeho roku 1943
(1942/1943) oproti príjmu zo zárobkových
podnikov a zamestnaní v hospodárskom
roku 1940 (1939/1940).

Daň z vojnových získov subjektov pod
liehajúcich všeobecnej daní zárobkovej.

83.
() Dani z vojnových ziskov podliehajú

daňovníci všeobecnej dane zárobkovej,
ktorých príjem zo zárobkových podnikov
a zamestnaní v hospodárskom roku 1943
(1942/1943) činil viac než Ks 120,000, ak
prí porovnaní s hospodárskym rokom 1940
(1939/1940) dosiahli vojnových ziskov.
Vojnovým získom sa rozumie suma, o kto
rú príjem zo zárobkových podnikov a za
mestnaní v hospodárskom roku 1943
(1942/1943) prevyšuje príjem zo zárobko
vých podníkov a zamestnaní v hospodár
skom roku 1940 (1939/1940), nakoľko ten
to príjem presahuje Ks: 120.000.

(") Príjmom zo zárobkových podnikov
a zamestnaní sa rozumie u fyzických osôb
a u osobných spoločností čistý výťažok,
určený za základ všeobecnej dane zárob
kovej bez zreteľa na to, akým spôsobom
bol daňový základ určený (podľa obchod
ných kníh, soznania, odhadom, kontumač
ne a pod): ak daňový subjekt zriadil ne
zdanenú investičnú rezervu na ťarchu vý
sledku hospodárskeho roku 1940 (1939/
1940) podľa S 1 zákona č. 307/1940 SI. z.,
zvyšuje sa pri tomto výpočte základ vše
obecnej dane zárobkovej na daňový rok
1941 o zriadenú nezdanenú investičnú re
zervu.

„ () Daňovníci, u ktorých nastal zánik
daňovej povinnosti k všeobecnej daní zá
robkovej podľa .čl, 1 ods. 3 druhej časti
zákona č. 226/1936 Sb. z. a n. ako aj da
ňové subjekty oslobodené od všeobecnej
dane zárobkovej podľa 88 51 a 52 zákona
o priamych daniach, sú tiež povinné platiť
daň z vojnových ziskov, Pri zániku daňo

vej povinnosti porovnávacím základom
podľa ods. 1, pokiaľ ide o hospodársky rok
1943 (1942/1943), je celkový príjem hospo
dárskeho roku 1943 (1942/1943)bez odpoč
tu daňového základu, odaneného na daňo
vý rok 1937 (čl. 13 zák. č. 135/1943 SI. z.).

() Ak subjekt povinný daňou z vojno
vých ziskov nebol v hospodárskom roku
1940 (1939/1940) daňovníkom, alebo ak na
daňový rok 1941mal predpísanú len mi
nimálnu daň ($ 57 ods. 7 zákona o pria
mych daniach), alebo ak jeho základ vše
obecnej dane zárobkovej na daňový rok
1941 je nižší ako Ks 120.000, je voj
novým ziskom suma, o ktorú príjem zOzá
robkových podníkov a zamestnaní v ho
spodárskom roku 1943 (1942/1943) pre
výšil 10%, celého obratu toho roku naj
menej však sumu Ks 120.000,

() Na návrh daňovníka treba určiťvoj
nový zisk porovnaním príjmu zo zárobko
vých podnikovv hospodárskomroku 1943
(1942/1943) s jednoročným priemerom ho
spodárskych rokov 1938 až 1940 (1937/
1938 až 1939/1940).

S4.
() Fyzické osoby a osobné spoločnosti

zaplatia z titulu dane z vojnových ziskov
25% vojnového získu (8 3 ods. 1 až 3).

(7) Suma zaplatenej dane z vojnových
ziskov je odpočitateľná prí vyrubení dane
dôchodkovej a dane z vojnových ziskov: je
však započitateľná do základu všeobecnej
ďane zárobkovej.

(") Celkové zaťaženie daňovníka da
ňou dôchodkovou, všeobecnou daňou zá
robkovou s prirážkami a daňou z vojno
vých získov na daňový rok 1944 nemá
činiť viac než 80% zákľadu všeobecnej
dane zárobkovej na daňový rok 1944, Ak
presahuje toto celkové zaťaženie 80%,
musí byť daň z vojnových získov prime
rane snížená.

8>.

() Ak bol príjem zo zárobkových pod
nikov a zamestnaní v hospodárskom roku
1940 (1939/1940) alebo v hospodárskom
roku 1943 (1942/1943) ovplyvnený mimo
riadnymi pomermi do tej miery, že jeho
porovnanie by dávalo hospodársky klamný
výsledok, má byť príjem zo zárobkových
podnikov a zamestnaní hospodárskeho ro
ku, v ktorom mimoriadne pomery nasta
ly, upravený pripočítaním alebo odpočí
taním primeranej sumy. Mimoriadnymi po
mermi sú najmä:
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a) zmena alebo rozdelenie podniku a
b) slúčenie viacerých podnikov.
(“) Ak základ všeobecnej dane zárob

kovej na daňový rok 1941 obsahuje čistý
výťažok za obdobie dlhšie alebo kratšie
než 12 mesiacov, berie sa pri určovaní
vojnového zisku do úvahy pomerná čiast
ka, pripadajúca na 12 mesiacov, To isté
platí, ak základ všeobecnej dane zárob
kovej na daňový rok 1944 obsahuje čistý
výťažok za obdobie dlhšie než 12 mesia
cov.

Daň z vojnových získov subjektov pod
liehajúcich zvláštnej daní zárobkovej.

86.

() Dani z vojnových ziskov podliehajú
daňovníci zvláštnej dane zárobkovej, kto
rých príjemz podnikov v hospodárskom
roku 1943 (1942/1943) činí viac než 64%
rentability podniku a presahuje Ks 120.000,
ak pri porovnaní s hospodárskym rokom
1940 (1939/1940) dosiahli vojnových zí
skov. Vojnovým ziskom je suma, o ktorú
príjem z podníkov v hospodárskom roku
1943 (1942/1943) prevyšuje príjem z pod
níkov v hospodárskom roku 1940 (1939/
1940), najmenej však sumu rovnajúcu sa
6%/0rentabilite, poprípade sume Ks 120.000.

(7)Príjmom z podnikov sa rozumie da
ní podrobený čistý výťažok, určený za zá
klad zvláštnej dane zárobkovej. Ak da
ňový subjekt zriadil nezdanenú investičnú
rezervu na ťarchu výsledku hospodárske
ho roku 1940 (1939/1940) podľa 8 1 záko
na č. 307/1940 SI, z., zvyšuje sa pri tomto
výpočte základ zvláštnej dane zárobkovej
na daňový rok 1941 o zriadenú nezdane
nú investičnú rezervu. Podiel na zisku
z účasti na verejnej alebo komanditnej
spoločnosti vylučuje sa z porovnávacích
základov prijímajúceho podniku vo výške
15% vyúčtovaného podielu na zisku.

() Dani z vojnových ziskov podľa ods.
1 podliehajú aj subjekty, ktoré podľa $ 72
ods. 1 písm. c) zákona o priamych daniach
používajú zákonné oslobodenie od zvlášt
nej dane zárobkovej: za účelom vyrubenia
dane z vojnových ziskov týchto podnikov
sa vykonáva príslušné doplňovacie, prí
padne vytýkacie pokračovanie (58 310 až
319 zákona o priamych daniach) práve
tak, ako keby dani podliehaly. S hľadiska
povinnosti k daní z vojnových ziskov sa
podobne posudzujú aj podniky oslobodené
podľa S 73 zákona o priamych daniach.

() Ak subjekt povinný platiť daň z voj
nových ziskov nebol v hospodárskom ro
ku 1940 (1939/1940) daňovníkom, alebo ak
na daňový rok 1941 mal predpísanú len
minimálnu daň ( S 83 ods. 16 a 17 zákona
o priamych daniach), je vojnovým ziskom
suma, o ktorú príjem z podnikov v hospo
dárskom roku 1943 (1942/1943) prevýšil
10% celého obratu toho roku, poprípade
sumu Ks 120.000, najmenej však sumu
rovnajúcu sa 6% rentabilite.

(Č) Rentabilita podníku podľa ods, 1 a
4 má sa vyrátať z pomeru daní podrobe
ného čistého výťažku za daňový rok 1944
k ukladaciemu kapitálu podniku na konci
hospodárskeho roku 1943 podľa ustano
vení S 83 ods. 16 a 17 zákona o priamych
daniach, pričom sa do ukladacieho kapitá
lu nezarátavajú investičné rezervy podľa

zi ronov č. 307/1940 SI. z. a č. 136/1942. Z.

(“)Na návrh daňovníka treba určiť voj
nový zisk porovnaním príjmu zo zárobko
vých podnikov v hospodárskom roku 1943
(1942/1943) s jednoročným priemerom ho
spodárskych rokov 1938 až 1940 (1937/
1938 až 1939/1940).

8 7.

. () Sadzba dane z vojnových ziskov či
ní u daňovníkov podliehajúcich zvláštnej
dani zárobkovej 35% z vojnového zisku,

ktorí zaplatia do 31, októbra 1944 ďaň
touto sníženou sadzbou zo základu vyplý
vajúceho podľa ich soznania k zvláštnej
dani zárobkovej na daňový rok 1944 a
ustáleného, prípadne soznaného základu
tejto dane na daňový rok 1941, poprípa

priemeru podľa 8 6
ods. 6,

() Vyrubená daň z vojnových ziskov je
započitateľná do základu zvláštnej dane
zárolbbkovej.Daň, zaplatená podľa zákona
č. 107/1943 SI, z. v roku 1943, je odpočita
teľná od základu dane z vojnových ziskov
podľa tohto zákona.

88.
(") Pri vzájomných poisťovniach, ktoré

sú zdaňované zvláštnou daňou zárobko
vou podľa $ 83 ods. 7 zákona o priamych
daniach, základom dane z vojnových zi
skov sú:

a) štyri tisíciny úhrnu ročných čistých
prémií (po srážke nahradených prémií —
bonus) z odvetvia poistenia životného v
roku 1943,
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b) trí tisíciny úhrnu ročných čistých
prémií (po srážke nahradených prémií —
bonus) z ostatných odvetví poistných v ro
ku 1943.

() Ohľadom sadzby dane platia usta
novenia 5 7.

s9.

Ustanovenia 8 5 platia obdobne aj pre
subjekty dane z vojnových ziskov, ktoré
sú daňovníkmi zvláštnej dane zárobkovej.

Spoločné ustanovenia pre subjekty podro
bené dani dôchodkovej, všeobecnej a

zvláštnej daní zárobkovej.

s 10.

Vojnová daň z vyšších príjmov a daň z
vojnových ziskov nie sú podkladom na vy
rubenie a vyberanie hocakých prirážok.

8 11.

Na vyrubenie a.vyberanie vojnovej da
ne z vyšších príjmov a dane z vojnových
ziskov sú príslušné tie daňové správy,
prípadne daňové úrady, u ktorých sa oso
bám povinným vojnovou daňou z vyšších
príjmov a daňou z vojnových ziskov vyru
buje daň dôchodková, všeobecná daň zá
robková alebo zvláštna daň zárobková a
u ktorých sa tieto dane platia.

8 12.

Daňovníci nepodávajú osobitné ozná
menia (soznania) o vojnovej dani z vyšších
príjmov a o dani z vojnových získov.

S 13,

Daňové správy určia výšku vojnovej
dane z vyšších príjmov a dane z vojnových
ziskov výmerom. Vyrubená vojnová daň
z vyšších príjmov a daň z vojnových zi
skov má sa zaplatiť najneskoršie do 60 dní
po doručení výmeru.

S 14.

Ak sa príjem z podníkov v hospodár
skom roku 1940 (1939/1940), poprípade
jednoročný priemer podľa 8 3 ods. 5 ale
bo $6 ods. 6, alebo v hospodárskom roku
1943 (1942/1943) dodatočne zmení, zmení
sa primerane aj výmer o dani z vojnových
ziskov. Rozdiel znovu určenej sumy sa do
platí alebo vráti.

S 15.

Oodvolaní proti výmeru: o vojnovej
dani z vyšších príjmov a o daní z vojno
vých ziskov rozhoduje Ministerstvo finan
cií s konečnou platnosťou,

S 16.

O vojnovej daní z vyšších príjmov pla
tia subsidiárne ustanovenia zákona o pria
mych daniach, platné pre daň dôchodko
vú, o dani z vojnových ziskov — ustano
venia zákona o priamych daniach platné
pre všeobecnú poprípade zvláštnu daň
zárobkovú.

Diel tretí.
Vojnová prirážka k daní

pozemkovej.
8 17,

() K dani pozemkovej (S 105 zákona o
priamych daniach) na daňový rok 1944 sa
vyberie vojnová prirážka, ktorá činí 100%
vyrubenej dane. Táto vojnová prirážka nie
je podkladom pre vyrubenie a vyberanie
hocakých prirážok.

€) Vojnovej prirážke podľa ods. 1 ne
podliehajú daňovníci pozemkovej dane, u
ktorých predpis tejto dane v jednej daňo
vej obci neprevyšuje sumu Ks 10.

Diel štvrtý.
Vojnová prírážka k domovej

daní triednej.
818.

() K domovej dani triednej, ktorá sa

deného v 5 162 zákona o priamych da
nšach, sa vyberie na daňový rok 1944 voj
nová prirážka, ktorá činí 100% vyrubenej
dane. Táto vojnová prirážka nie je pod
kladom pre vyrubenie a vyberanie hoc
akých prirážok.

() Vojnovej prirážke podľa ods. 1 nie
sú podrobené budovy s jednou obytnou
miestnosťou,

Diel piaty.
Spoločné ustanovenia,

S 19,

O vojnových prirážkach podľa 88 17 a
18 platia subsidiárne príslušné ustanovenia
zákona o priamych daniach.
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Diel šiesty.
Záverečné ustanovenia,

S20,

Tento zákon platí a nadobúda účinnosť
pre daňový rok 1944, vykoná ho minister
financií.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r,
za predsedu vlády,

Dr. Pružinský v. r.
Dr, Karvaš v. r.

106.
Vládne nariadenie

zo dňa 20. júla 1944
o vylúčení podmienečného prepustenia prí

odsúdení pre niektoré trestné číny.

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 127
ods. 1 písm, a) zákona č. 131/1936 Sb. z. a
n. nariaďuje:

51.
() Za biannej pohotovosti štátu ($337

zák. č. 131/1936 Sb. z. a n) sa vylučuje
dmienečné prepustenie podľa zákona č.

562/1919 Sb. z. a n. v znení právnych pred
pisov tento zákon meniacich a doplľňujú
cich pri odsúdení pre

a) zločin úklaďov o republiku podľa 8
1, zľočín zrady štátneho tajomstva podľa
8 5, zločin vyzvedačstva podľa 8 6, zločin
zrady vojenského tajomstva podľa $ 7 a
zločin vojenskej zrady podľa $ 8 zákona č.
320/1940 SI. z. o trestných činoch proti
štátu,

b) zločin podľa zákona č. 166/1941 SI.
Z. 0 zvýšenom trestaní podvratnej činnosti
za brannej pohotovosti štátu,

c) zločin podľa zákona č. 226/1941 SI.
z. © zvýšenom trestaní záškodníckych či
nov za brannej pohotovosti štátu.

(“) Ustanovenia ods. 1 platia aj v prípa
doch, v ktorých ide o úhrnný trest podľa
S 96 trestného zákona, ak odsúdený bol

rozsudkom uznaný vinným aj pre niektorý
trestný čin uvedený v ods. 1, ako aj v prí
pade súhrnného alebo sjednoteného trestu
(58 517 a 518 trestného poriadku), ak nie
ktorý z trestov uvedených v základných
rozsudkoch bol uložený aj pre niektorý
z trestných činov, uvedených v ods. 1.

8 2

Ustanovenia 8 1 platia aj pre trestné
činy spáchané pred účinnosťou tohto na
riadenia, ak v deň nadobudnutia jeho účin
nosti neboly u odsúdeného ešte splnené
podmienky pre podmienečné prepustenie.

S3.
Ustanovenia tohto nariadenia sa ne

vzťahujú na osoby, ktoré v čase spáchania
trestného činu uvedeného v 8 1 ods. 1, ne
dovfšily ešte 18 rokov.

s4.
Ustanovenia 88 1 až 3 platia aj vo vo

jenskom trestnom súdnictve s tým, že usta- :
novenie $ 1 ods. 1 treba použiť v prípa
doch, v ktorých ide o trest podľa $8 96 až

lovaný bol rozsudkom uznaný vinným aj
pre niektorý. trestný čin uvedený v 31
ods. 1, ako aj v prípadoch dodatkového
trestu podľa $846 uvodzovacieho zákona
k vojenskému trestnému poriadku, ak v
niektorej z trestných vecí, v ktorých sa
vymeriava dodatkový trest, bol obžalova
ný uznaný vinným pre niektorý z tresiných
činov uvedených v 8 1 ods, 1,

8 >.

Toto nariadenie madobuďne účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná: ho minister pra
vosúdia a minister národnej obrany.

Mach v. r.,
za predsedu vlády

Sívák v. r.
za ministra Dr. Fritza.

Čatloš v. r.
— ———
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slovensko-nemecký a na

niektoré platové pomery.
finančnej stráže a upravujú jej služobné a

: 107.
Nariadenie

s mocou zákona i
zo dňa 1. augusta 1944

o pracovnej povinností a včleňovaní do
práce,

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

8 1.

O pracovnej povinností,

Každá práceschopná osoba má byť
včlenená do takej práce, v kľorej môže do
siahnuť najlepšieho pracovného výsledku
pre blaho celku podľa svojich telesných a
duševných schopností, podľa oďbornej prí

stí,

O včleňovaní do práce.

S 2.

U) Včleniť do práce mOžno:
a) osoby nezamestnané vôbec — spro

stredkovaním do práce alebo osoby už
pracujúce — sprostredkovaním ďo takej
práce, ktorá je primeranejšia ich schopno
stiam (58 10 až 12 nar. s mocou zák. č.
284/1940 SI, z),

b) osoby, ktoré nevykonávajú
prácu — uložením práce (S 4),

c) osoby, "ktoré síce pracujú, ale ích
pracovný výkon je vo verejnom záujme
naliehave potrebný na inom pracovnom
mieste — prikázaním inej práce (S 5).

Č) Včleňovanie do práce podľa tohto
nariadenia vykonáva Ústredný úrad práce
a jemu podriadené úrady práce (nar. s mo
cou zák. č. 284/1940 SI. z.).

žiadnu

Cena Ks 1.—,

8 3.

Ústreďný úrad práce môže upraviť vy
hláškou v Úradných novinách podrobao
sti o sprostredkovaní práce [S 2 ods, 1
písm. a)|. V tejto vyhláške možno uložiť aj
povinnosť oznamovať určité skutočnosti,
alebo možno zaviesť určité preukazy po
trebné pre usmernenie sprostredkovania
práce.

S 4.

C) Na zaistenie dôležitých záujmOv ve
rejných možno uložiť pracovnú povinnosť
osobám vo veku oď 18 až 60 rokov, ktoré
nevykonávajú žiadnu prácu [S 2 ods. 1
písm, b)].

() Pracovnú povinnosť podľa ods. 1
nemožno uložiť:

a) tehotným ženám, počínajúc tretím
mesiacom tehotenstva,

b) ženám po pôrode ďo troch mesiacov,
c) ženám, ktoré majú vo svojej opatere

deti do 8 rokov, aj keď majú pomocnicu v
domácnosti, vychovávateľku a pod,

d) osobám práceneschopným, ak prá
ceneschopnosť je potvrdená lekárskym
svedectvom.

8 5.

() Ak hrozí stav núdze alebo stav nú
dze už nastal, možno prikázať prácu [3 2
ods. 1 písm. c)] aj mimo podniku alebo za
mestnania, v ktorom koná osoba obvyklé,
trvalé alebo podľa 8 4 uložené práce, Ta
kúto povinnosť možno uložiť len na čas
skutočnej potreby a najviac na jeden rok.

() Zamestnávateľ, ktorého zamestnan
covi bola prikázaná práca podľa ods. 1, je
povinný prikázaného zamestnanca uvoľniť,
Doterajší zamestnávateľ má však právo
proti takémuto opatreniu podať opravný
prostriedok.

() Nastúpením do prikázanej práce pťa
covný pomer smluvný prikázaním práce sa
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prerušuje a oživne po skončení prikázanej
práce alebo po uplynutí času, na ktorý sa
práca prikázala, ak ide o pracovný pom :r,
ktorý trval aspoň 6 mesiacov. Ostatné slu
žobné a pracovné pomery nastúpením do
prikázanej práce zanikajú.

(“) Zamestnanec, Iktorý poďľa ods. 3
nastúpi opäť službu u svojho pôvodného

. zamestnávateľa, nesmie utrpieť ujmu- vo
svojom pracovnom pomere, zachováva si
všetky nároky z pracovného pomeru vy
plývajúce a nríslúcha mu mzda (plat), na
ktorú by mal nárok, keby jeho služobný
(pracovný) pomer nebol býval prerušený
prikázaním,

Č) Prácu podľa ods. 1 nemožno priká
zať ženám, ktoré sa starajú (vedú) o do
mácnosť svojho manžela alebo detí (vnu
kov), poprípade svojich rodičov (starých
rodičov) alebo súrodencov.

86.

Minister vnútra po dohode s ministrom
ospodárstva a predsedom Najvyššieho

úraďu pre zásobovanie môže upraviť za
brannej pohotovosti štátu pracovný čas aj
„.odchýlae od ustanovení zákona č. 91/1918
Sb. Z. a n., ako aj upraviť povinnosť na
hradiť pracovný čas, stratený pre letecké
poplachy, a otázky s tým súvisiace.

81.

() Osoby včlenené do práce podľa S
2 ods. 1 písm. b) a c) sú povinné nastúpiť
ulóženú alebo prikázanú prácu, v nej so
trvať a plniť riadne a svedomite povín
nosti, vyplývajúce z nej.

. ©) Zamestnávateľ, ktorý potrebuje pra
covnú silu, je povinný osobu, ktorej práca
u neho boľa uložená alebo prikázaná, pri“
jať do práce a môže ju z práce predčasne
prepustiť len so súhlasom príslušného úra
du práce.

) Osoba, ktorej bola práca uložená
alebo prikázaná, ako aj jej budúci zamest
návateľ môže poďať protí úradnému: opa
treniu opravný prostriedok.

() Na pracovný pomer osôb, ktorým
bola práca uložená, alebo ktorým bola
prikázaná, treba použiť právne predpísy 0
smluvnom pracovnom (služobnom) po
mere.

88.

Osobám včleneným do práce (8 2) k na
stúpeniu práce mimo miesta ich bydliska

alebo trvalého pobyiu patrí 50% sľava ce
stovného najnižšej triede verejného hro
madného -dopravného prostriedku v pre
vádďzke štátu.

s 9.

Trestné ustanOvenia.

() Osobu, ktorá bez vážneho dôvodu
nenastúpi podľa. $ 4 uloženú alebo podľa
$ 5 prikázamú prácu, alebo poruší ústano
venia vyďané podľa 8 6, potresce ——ak
nejde o čin prísnejšie trestný — okresný

úrad pre priestupok
peňažným trestom do Ks 5,000.— alebo
zatvorením do 30 dní. Nevymožiteľný pe
ňažný trest treba premeniť na zatvorenie
do 30.dní.

(č) Zamestnávateľa, ktorý poruší usta
novenia 8 5 ods. 2 a 4 alebo 8 7 ods. 2,
potresce okresný (štátny policajný) úrad
pre priestupok peňažným trestom do Ks
50.000.— alebo: zatvorením do 6 mesiacov.
Nevymožiteľnýpeňažný trest treba preme
niť na zatvorenie do 6 mesiacov.

S 10.

Zaistenie úhrady,

Minister financií sa splnomocňuje, aby
potrebné prostriedky na vykonanie tohto
nariadenia opatril úverom, ak ich nebude
vedieť uhradiť z riadnych štátnych príjmov.

S 11.

Všeobecné ustanovenia,

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto na
riadenia zrušujú sa všetky právne predpí
sy, nakoľko odporujú ustanoveniam tohto
nariadenia.

S 12,

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister vnú
tra vdohode so zúčastnenými ministrami a
predsedom Najvyššieho úradu pre zásobo
vanie,

Dr. Tiso v. r.

Mach v. r.,
aj za predsedu vlády

Čatloš v. r.
Dr. Pružinský v. r.

aj za min. Stanu.
Dr. Medrícký v. r.

Dr, Karvaš v. r.
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108.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 1. augusta 1944

o splnomocnení ministra financií na plne
nie záväzkov z medzištátnych smlúv upra
vujúcich platobný styk slovensko-nemecký

a na Opatrenia s tým spojené,

sráda Slovenskej republiky podľa $ 44zákona č 185/1939 SI. z. nariaďuje:

81.
Minister financií sa splnomocňuje, aby

na plnenie záväzkov z medzištátnych
smlúv upravujúcich platobný styk sloven
sko-nemecký:

a) odkupovaľ ríšske marky cd Sioven
skej národnej banky,

b) preberal štátne záruky (subsidiárne
alebo i solidárne) na podloženie vnútro
štátneho úveru, poskytnutého peňažnými
ústavmi, sociálne poisťujúcimi ústavmi a
súkromnými poisťovňami,

c) ukladal účelové vklady u peňažných
ústavov cieľom poskytnutia tuzemského
úveru (či v ceľkosti, či čiastočne),

d) ponechal u štátnych podnikov ríšske
marky, získané štátnymi podnikmi ako sú
čiastku podnikového majetku v ríšskych
markách, a to v takom rozsahu a takým
snôsobom, alko:to vyplýva z medzištátnych
dohôd o financovaní slovensko-nemeckého
platobného styku a ako to ustáli vláda so
súhlasom Úsnorného a kontrolného výbo
ru Snemu Slovenskej republiky.

s2.

Minister financií sa splnomocňuje, aby
zo:štátnych prostriedkov, až do výšky sta
novenej príslušnými slovensko-nemeckými
dohodami, predďavkove vyplácal cez slo
vensko-nemecký clearingé zasielané:

a) poukazy úspor robotníkov, pracujú
cich v Nemeckej ríši,

b) poukazy nemeckých ríšskych nemo
cenských pokľadníc za liečenie robotníkov
[písm. a)] a ich rodinných príslušníkov v
Slovenskej republike,

c) poukazy rent a odškodného za úrazy
a smrteľné prípady robotníkov, pracujú
cich v Nemeckej ríši,

%

S3.

() Minister financií sa splnomocňuje,
aby prostriedky, potrebné podľa 88 1 a 2,
nakoľko ich nebude môcť uhradiť či už
z prostriedkov plynúcich mu podľa 88 5 a
6 zákona č. 178/1943SI, alebo Z riad
nych štátnych príjmov, obstaral úverom.

) Pokladničné poukážky, vydané po
dľa ods. 1, možno použiť na úhradu náro
kov niektorých tuzemských príjemcov
úhrad z Nemeckej ríše podľa opatrenia
Slovenskej národnej banky.

() Pre štátne záruky v smysle 8 1 ods.

zákona č. 1/1944 SI. z.

S4.

U) Kapitálové sberne, a to peňažné
ústavy [8 1 písm. a) nar. s mocou zák.
č. 11/1941 SI. z.| sociálnepoisťovacie ústa
vy a súkromné poisťovne sú povinné po
skytovať štátu úver buď úpisom šiátnych
dlhopisov, buď nákupom štátnych zmeniek,
splatných najviac za tri mesiace a zúroče
ných pri úradnej eskontnej sadzbe Sloven
skej nároďdnéj banky, tieto zmenky bude
eskontovať Slovenská národná banka.

() Kapitálové sberne vykonajú úpisy
na štátne dlhopisy buď priamo, buď pro
stredníctvom Poštovej sporiteľne alebo Slo
venskej hypotečnej a komunálnej banky,
nákupy zmeniek vykonajú len prostredníc
tvom Poštovej sporiteľne alebo Slovenskej
hypotečnej a komunálnej banky,

() Cieľom sústredenia prostriedkov

formou nákupu štátnych zmeniek Mini
stenstvo financií je oprávnené uložiť kapi
tálovým sberniam, aby ukladaly u Pošto
vej sporiteľne alebo u Slovenskej hypoteč
nej a komunálnej banky takú časť svojich
pohotových prostrieďkov, akú časť podľa
posudku Revízneho odboru Slovenskej ná
rodnej banky môžu uložiť.

() Povinnú účasť kapitálových sberní
na poskytnutí úveru štátu, poťažne na ulo
žení časti svojich pohotových prostriedkov
môže Ministerstvo financií ustáliť aj prí
kazom, Tento príkaz má povahu príkazu

podia. S 7 ods, Z nariadenia s mocou záko„11/1941 ŠI. z.

€ Povinnú účasť kapitálových sberní
na poskytnutí úveru štátu môže Minister
stvo financií určiť všeobecne pre tú-ktorú
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skupinu sberní, alebo osobitne pre každú
kapitálovú sberňu.

(“) Z titulu manipulácie môže Minister
stvo financií sprostreďkujúcíim ústavom
priznať primeranú odmenu.

8 5.

() Kto zaviní, že nebude splnená povin
nosť predpísaná S 4, spácha, ak nejde o čín
prísnejšie trestný, priestupok, ktorý tresce
okresný (štátny policajný) úrad zatvorením
do dvoch mesiacov, alebo peňažným tre
stom do Ks 100.000.—. Za nevymožiteľný
peňažný trest treba uložiť náhradný trest
zatvorenia do dvoch mesiacov.

() Priestupky podľa ods. 1 stíhajú sa
na návrh Ministerstva finaacií.

Č) Presunúť platenie peňažných tre
stov, uložených podľa ods. 1, na kapitálovú
sberňu sa zakazuje. Ujednania tomuto ol
porujúce sú neplatné.

8 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister fi
nancií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tíso v. r.
Mach v. r. 7

aj za predsedu vlády

Dr, Medrícký v. r.
Dr, Karvaš v. r.

Čatloš v. r.
Dr, Pružinský v. r.

109. 
Vládne nariadenie

zo dňa 1. augusta 1944
o zmene .vládneho nariadenia, ktorým sa
vykonávajú predpisy o organizácií finančnej
stráže a upravujú jej služobné a niektOré

platové pomery.

zákona č. 28/1920 Sb. z. a n. nariaďuje:

ČI, I.

Ustanovenia 88 52, 54, 58 ods. 5, 8 60
ods. 2 a 5 61 ods. 1 vládneho nariadenia
č. 202/1930 Sb. z. a n. sa menia a znejú
takto: |

„8 92.

„() Kárne tresty ukladajú kárne komi
sie I. siolice zriadené u Okresného finanč

ného riaditeľstva vBratislave — pre obvod
okresných finančných riaditeľstiev v Bra
tislave a Trenčíne -——,u Okresného finanč
ného riaditeľstva v Prešove — pre obvod
okresných finančných riaditeľstiev v. Pre
šove a Liptovskom Svätom Mikuláši —a
u Okresného finančného riaditeľstva v
Banskej Bystrici — pre obvod okresných
finančných riaditeľstiev v Banskej Bystrici
a Nitre,

) O opravných prostriedkoch rozhodu
je Hlavná disciplinárna komisia prí Mini
sterstve financií zriadená podľa 3 100 ods,
1 písm. b) zákona zo dňa 25. januára .1914,
č. 15 r. z. (služobnej pragmaiíky), ako
odvolacia stolica, a to podľa predpisov pre
túto komisiu platných, nakoľko v tomto na
riadení sa neurčuje inak alebo iné z neho
nevyplýva.

() Kárna komisia skladá sa z predsedu,
jeho zástupcu, a náležitého počtu členov,
Týchto vymenúva minister financií na tri
roky z úradníkov práva znalých a zo zria
dencov finančnej stráže, ktorí slúžia v ob
vode, pre ktorý je komisia zriadená,

() Ak sa počet členov komisie saiži,
najmä vystúpením z funkcie alebo jej stra
tou ($ 58 ods. 1 a 2), minister financií do
plní kárne komisie ustanovením potrebné
ho počtu členov na zvyšok funkčného ob
dobia.

Č) Členovia kárnej komísie sú pri vy
konávaní svojej funkcie samostatní a neod
vislí,

) O vecné potreby kárnych komisiía
obstarávanie kancelárskych prác postará

8 34. .

() Kárne komisie rokujú a rozhodujú
v senátoch, ktoré sa skladajú z predsedu
alebo jeho zástupcu a dvoch prísediacich.
Predseda a aspoň jeden z prísediacich mu:
sí byť práva znalý.

() Prednosta úradu, pri ktorom je zria
dená kárna komisia, sOstavuje pred kon

senáty, Súčasne určí poradie, v ktorom na:
stupujú do senátu ostataí členovia komisie
ako náhradníci.

() Kárne senáty usnášajú sa absolútnou
väčšinou hlasov. Zpravodajca: hlasuje prvý:
predseda naposledy,

8 58.

(Č)Kárne stíhaný má právo do 8 dní po
doručení odkazovacieho usnesenia beZ
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udania dôvodov odmietnúť z členov kárnej
komisie I, stolice jedného člena senátu.

8 60.

() Ak prednosta služobného, prípadne
nadriadeného úradu uzná, že porušenie po
vinností kladené zriadencoví za vinu má
sa stíhať i trestným súdom, má to oznámiť
úradu verejnej obžaloby a upoveďomí o
tom príslušnú kárnu komisiu. Taktiež kár
na komisia ak zistí, že čin zriadencovi za
vinu kladený má sa stíhať i trestným sú
dom, podá oznámenie úradu verejnej Ob
žaloby, Kárna komisia sa môže usniesť, že
kárne pokračovanie spočíva až do skon
čenia trestného pokračovania.

#

8 61,

U) Vyšetrujúci orgán. predloží spisy o

cestou kárnemu zástupcovi, ktorý ich po
tom predloží so svojím návrhom kárnej ko
misii“.

ČI, II.

Toto mariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister fi
nancií.

Mach v. r,
za predsedu vlády

Dr, Pružinský v. r.
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110.
Vyhláška 5

ministra financií
zo dňa 3. augusta 1944

ovydaní slovenských desaťkorunových.
mincí.

Podľa $ 1 ods. 2, S 3 ods. 3a S 9 vlád
neho nariadenia č. 45/1939 SI, z. v znení zá
kona č, 155/1943 SI, z. vyhlasujem:

8 1.

() Desaťkorunová minca má na lícnej
strane skupinu troch stojacich mužov. Koru
novaná stredná figúra ukazuje na základný
kameň. Figúra v kňazskom rúchu drží v
pravej ruke model kostola, Figúravojenská
drží obidvoma rukami vztýčený meč. Pred
figúrami je základný kameň na podštavci.
Na základnom kameni je položené kladivo:
o základný kameň je opretý uholník a ve
dľa neho leží druhé kladivo. Na podstavci
je meno autora návrhu „Majerský“. Po
pravej strane figúr je číslica „10“, po ľa
vej skrátka „Ks“ označujúce hodnotu min
ce, Na hornom obvode mince je nápis
„Pribina“ — 861 Knieža Slovenska a na
dolnom „desať korún“. Medzi nápismi je
orientálna ozdoba.

() Ňa rube je znak Slovenskej republiky
6 papršlekmi a okolo znaku je nápis ,„Slo
venská republika“ a letopočet ražby, ktorý
je oddelený od ostatného nápisu ornamen
tálnou ozdobou.

() Plastiku obidvoch strán mince uZzavie
ra po okraji plochá obruba s perlovcom pri
liehajúcim (k nej zvnútra. Okraj mince je
hlaďký,

(“) Minca je 50% zo striebra a 50% z
medi. Váha mince je 7 gr. Priemer mince je
29 mm. ,

8 2,

Slovenská národná banka začne vydá
vať ďesaťkorunové mince u svojho hľavné
ho ústavu v Bratislave a u svojich filiálok,
počínajúc dňom 10. augusta 1944,

Cena Ks 1.—,

S 3,

Desaťkorunových mincí dá sa do obe
hu predbežne za 14 miliónov Ks.

Dr. Pružinský v. r.

Podľa vládneho nariadenia č. 46/1924
Sb. z. a n. a podľa S 4 vládneho nariaďenia
č. 179/1931Sb. z. a a, vyhlasujem opatre
nie Slovenskej národnej banky č. 56,

Vyhláška č. 77/1939 Ú, n., ktorou bolo
uverejnené opatrenie Národnej banky Čes
ko-Slovenskej, filiálky v Bratislave č. 1
stráca účinnosť dňom vyhlásenia tejto vy
hlášky,

Dr. Pružinský v. r.

Opatrenie
Slovenskej národnej banky

(č. 56)
zo dňa 6. júla 1944

o prevádzaní devízových obchodov.

81,
Žiadosti o povolenie úhraďy do cudziny

a o schválenie preukazu úhrady z cudziny
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môžu Slovenskej národnej banke podávať
len oprávnené banky v Bratislave (8 1 vl.
nar. č. 46/1924 Sb. z. a n.).

82.
() Pri povolení úhrad do cudziny vo

voľných devízach vyberá Slovenská národ
ná banka manipulačnú odmenu vo výške
1“, najmenej však Ks 5.—. Pri predížení
lehoty na dodatočný preukaz vyberie sa
odmena vo výške 1"/wz každých 30 dní,
o ktoré Sa predlžuje pôvodná lehota na do
datočný preukaz.

() Pri prevedení odvodu a prídelu voľ
ných devíz sa vyberá na krytie trov Slo
venskej národnej banky a devízove opráv
nenej banky, ktorá úhraďu prevádza, ad

z položky okrem skutočných trov.
() Pri povolení jednostranných majet

kových prevodov do cudziny vyberá Slo

10/0,najmenej však Ks 5.—,
() Vyberaná odmena uvedená v ods.

142 sa v žiadnom prípade nevracia. Po
platok vybraný podľa ods. 3 vracia Slovea
ská národná banka v odôvodnených prípa
doch za podmienok ňou všeobecne urče
ných.

83,

dzine pohľadávka vo voľných devízach, sú
povinní svoje sročné pohľadávky bezod

kľadne odviesť Slovenskej národnej banke
pri kurzoch uverejnených v úradnom kur
zovom liste Bratislavskej burzy a za pod
mienok.prípadne stanovených pri schvále
ní kontraktu v smysle vyhlášky ministra
hospodárstva č. 270/1943 Ú. n. Pohľadáv
ky treba odviesť v tej mene, na ktorú pô
vodne znely a prostredníctvom tej banky,
na ktorú bola pohľadávka v smysle 8 1
vládneho nariadenia č. 48/1939 5l. z. po
stúpená.

8: 4,

Ustanovenie 8 3 netýka sa nostra
oprávnených bánk, ktoré sú povinné hlásiť
Slovenskej národnej banke najneskonšie do
10. každého mesiaca svoje nostro devíz k
poslednémudňu predošlého: mesiáca.

8 5.

Opatrenie Nároďnej banky Česko-Slo
venskej, tiliáľky v Bratislave, č. 1 uverejne
né vyhláškou ministra financií č. 77/1939
Ú. m. sa súčasne zrušuje:

S 6.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia.

SLOVENSKÁ NÁRODNA BANKA
| V BRATISLAVE,

Riaditeľ:
Ing. Pázman v. r.

Guvernér:
Dr, Karvaš v. r.
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VO TATA Ročník 1944.

kona o obrane štátu.

112.
Vládne nariadenie

zo dňa 10. augusta 1944,
ktorým sa zrušuje vládne nariadenie 0 pre
nesení častí trestnej agendy z Krajského
súdu a Štátneho zastupiteľstva v Bratisla
ve na Krajský súd a Štátne zastupiteľstvo

v Nitre.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 1
písm. c) zákona č. 35/1944 SI, z, naria
ďuje: 

S1.
Vládne "nariadenie č, 97/1944 SI, z. sa

zrúšuje.

S2.
Toto nariadenie naďobúda účinnosť

dňom 15. augusta 1944, vykoná ho minister
pravosúdia,

Dr. Tíso v. r.
Mach v. r.

aj za predsedu vlády.
Stano v, r.
Dr. Fritz v. r.

Čatloš v. r.
Dr. Medrický v. r.

113.
Vládne nariadenie

zo dňa 8. augusta 1944
o ďalšom rozšírení splnomocnenia hlavné
ho veliteľa slovenskej armády k osobitným
opatreniam podľazákona o obrane štátu.

Vláda Slovenskej republiky podľa: S 121
ods. 1 zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. na
riaďuje:

81.
Splnojmocnenie ďané hlavnému velite

ľovi slovenskej armády vládnym nariade
ním č. 36/1944 SI, z. pre územie Šarišsko
zemplínskej župy a rozšírené vládnym na
riadením č. 94/1944 SI, z. sa ďalej rozširuje
aj na územie okresov (8 8 zák. č. 190/1939
SI, z.) Kežmarok, Poprad, Spišská Nová
Ves, Levoča a Gelnica,

S 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ná
rodnej Obranys ministrom vnútra,

Mach v.r.
aj za predsedu vlády.

Čatloš v. r.

Tlač: Kníhtlačiareň

Cena Ks 1.—.
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medzení predaja a držania zbraní, streliva a výbušných látok na územie župy Bratislavskej,
Nitrianskej, Trenčianskej, Tatranskej a Pohronskej. — 115, Vyhláška ministra hospodár
stva o finančnom zabezpečení vybudovania vodovodu na zásobovanie vodou obce Ko
byly, okres Bardejov, ako stavby štátom podporovanej. — 116, Vyhláška ministra ho
spodárstva o finančnom zabezpečení vybudovania hlavnej kanalizačnej stoky nad vtoko
vým úsekom bočnej stoky od novej železničnej stanice vookresnom sídle Banská Bystrica
ako stavby štátom podporovanej. — 117, Vyhláška ministra hospodárstva o finančnom
„zabezpečení vybudovania stokovej kanalizácie pre strednú časť Hornej sihoti v okresnom
sídle Trenčín ako stavby štátom podporovanej. — 118, Vyhláška ministra hospodárstva
o finančnom zabezpečení uskutočnenia a udržovania korytovej úpravy na potoku Žeégrica
v úseku nad dolným mostom na štátnej hradskej do obce Krompachy a vybudovanie
hospodárskej nádrže v obci Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves, ako stavby štátom
podporovanej. — 119, Vyhláška ministra hospodárstva o finančnom zabezpečení usku
točnenia a udržovania rozšírenia vzdúvacieho zariadenia vybudovaného v rámci štátom
podporovanej korytovej a hrádzovej úpravy na rieke Nitre v úseku pod a nad vzdú
vadlom a úpravy vtokového úseku ľavobrežného potoka Dobrotky v okresnom sídle
Nitra, ako stavby štátom podporovanej. 120, Vyhláška ministra hospodárstva o finanč
nom zabezpečení zvýšenia stavebného nákladu na vybudovanie ochrannej hrádze na
rieke Morave v úseku nad vtokom potoka Rudavy na území obcí Malé Leváre, Veľké
Leváre, Závod a Moravský Svätý Ján, okres Malacky, ako stavby štátom podporovanej.

114.
Vládne nariadenie

zo dňa 17, augusta 1944
o rozšírení platnosti vládneho nariadenia o
obmedzení predaja a držania zbraní, stre
liva a výbušných látok na územie župy
Bratislavskej, Nítrianskej,. Trenčianskej,

Tatranskej a Pohronskej.

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 27
zákona č. 30/1944 SI. z. nariaďuje:

51.
Platnosť vládneho nariadenia č. 53/1944

Sl. z. sa rozširuje na územie župy Bratislav
skej, Nitrianskej, Trenčianskej, Tatranskej
a Pohronskej. >

8 2.

Lehoty, ktoré podľa vládneho nariade
mia č. 53/1944 SI, z. začaly plynúť dňom na
dobudnutia: účinnosti uvedeného nariade
nia, začnú plynúť pre prípady upravené
týmto nariadením maúzemí župy Bratislav
skej, Nitrianskej, Trenčianskej, Ťatranskej
a Pohronskej dňom nadobudnutia účinnosti
tohto mariadenia.

Cena Ks 1.—,

83.
Toto nariadenie madcbúda účinnosť

dňom vyhlásenia, vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.

Dr. Medrický v. r.
Stano v. r.

Čatloš v. r.

115.
Vyhláška

ministra hospodárstva
zo dňa 20. júna 1944

o finančnom zabezpečení vybudovania vo
dovodu na zásobenie vodou obce Kobyly,

okres BardejCv, ako stavby štátom
podporovanej.

Podľa S 3 ods. 1 zákona č. 20/1941 SI.
z. (v ďalšom texte — ,zákon“) a po doho
de s ministrom financií vyhlasujem finanč
né zabezpečenie vybudovania vodovodu
na zásobenie vodou obce Kobyly, okres
Bardejov, ako stavby štátom podporovanej
takto:

() Úlohu stavebníka vykoná politická
obec Kobyly.
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() Stavebný náklad činí 1,000.000Ks.
() Stavbu bude udržovať na vlastný ná

klad a nebezpečenstvo stavebník.
() Časový program stavby sa určuje na

roky 1942 až 1944 s postupným vynalože
ním ročných súm, a to 500.000Ks do konca
roku 1943 a 500.000 Ks v roku 1944,

Č) Podľa $89 ods. 1 zákona poskytuje
štát na úhradu stavebného nákladu vyčís
ľeného v ods. 2 príspevok 56% do sumy
560.000 Ks: Na tento príspevok. vyplatí
štát 260.000 Ks v hotovosti a zvyšok prí
spevku do sumy 300.000 Ks uhradí štát v
pôžičkovej forme podľa 8 10 ods. 1 zákona.
V dôsledku toho bude štát platiť anuitu
z pôžičky, ktorú politická obec Kobyly ob
stará na úhradu uvedeného zvyšku prí
spevku.

(") ŽupaŠarišsko- Zemplínska prispieva
podľa S 9 ods. 2 zákona na úhradu staveb
ného nákladu vyčísleného v ods. 2 v hoto
vosti, a to 10%: do sumy 100.000 Ks.

Dr. Medrický v. r.

116.
Vyhláška

ministra hospodárstva
zo dňa 20. júna 1944

o finančnomzabezpečení vybudtvania hlav.
nej kanalizačnej stoky nad vtokovým úse
kom a bočnej stoky od novej železničnej
stanice v okresnom sídle Banská Bystrica

ako stavby štátom podporovanej.

Podľa 8 3 ods. 1 zákona č. 20/1941 SI.
z. (v ďalšom texte — „zákon“) a po doho
de s ministrom financií vyhlasujem finanč
né zabezpečenie vybudovania hlavnej ka
nalizačnej stoky nad vtokovým úsekom a
bočnej stoky od novej železničnej stanice
v okresnom sídle Banská Bystrica ako
stavby štátom podporovanej takto:

U) Úlohu stavebníka vykoná politická
obec mesto Banská Bystrica.

() Stavebný náklad činí 4,000.000 Ks.
Č) Stavbu bude udržovať na vlastný ná

klad a nebezpečenstvo stavebník.
() Časový program stavby sa určuje na

roky 1941 až 1944 s postupným vynalože
ním ročných súm, a to 2,300.000 Ks do
konca roku 1943 a 1,700.000 Ks v roku
1944,

Č) Podľa S 9 ods. 1 zákona poskytuje
štát na úhradu stavebného nákladu vyčísle

ného v ods. 2 príspevok 40% do sumy
1,600.000 Ks. Na tento príspevok vypla
tí štát 500,000 Ks v hotovosti a zvyšok prí
spevku do sumy 1,100.000 Ks uhradí štát
v pôžičkovej forme podľa S 10 ods, 1 zá
kona. V dôsledku toho bude štát platiť
anuitu z pôžičky, ktorú politická obec me
sto Banská Bystrica obstará na úhradu
uvedeného zvyšku príspevku.

() Župa Pohronská prispieva podľa,8 9
ods. 2 zákona ma úhradu stavebného ná
kladu vyčísleného v ods. 2 v hotovostí, a to
10%/0do sumy 400.000 Ks.

Dr. Medrický v. r.

117.
Vyhláška

ministra hospôdárstva
zo dňa 20. júna 1944

©finančnom zabezpečení vybudovania sto
kOvej kanalizácie pre strednú časť Hornej
síhotí v okresnOm sídle Trenčín ako stavby

štátom podporovanej,

Podľa 8 3 ods. 1 zákona, č. 20/1941 SI,
z. (v ďalšom. texte — „zákon“) a po doho
de s ministrom financií vyhlasujem finanč
né zabezpečenie vybudovenia stokovej ka
nalizácie pre strednú časť Hornej sihoti v
okresnom sídle Trenčín ako stavby štátom
podporovanej takto: |

() Úlohu stavebníka vykoná politická
obec mesto Trenčín.

() Stavebný náklad činí 2,500.000 Ks.
Č) Stavbu bude udržovať na vlastný ná

klad a nebezpečenstvo stavebník,
(“) Časový program stavby sa určuje na

roky 1941 až 1944 s postupným vynalože
ním ročných súm, a to 1,700.000 Ks. do kon
ca roku 1943 a 800.000 Ks v roku 1944.

() Podľa S 9 ods, 1 zákona poskytuje
štát na úhradu stavebného nákladu vyčís
leného v ods. 2 príspevok 40% do sumy
1,000.000 Ks, a to v pôžičkovej forme podľa
S 10 ods. 1 zákona. V dôsledku tohobude
štát platiť anuitu z pôžičky, ktorú politic
ká obec mesto Trenčín obstará na úhradu
poskytnutého príspevku,

(“) Župa. Trenčianska prispieva podľaŠ
9 ods. 2 zákona na úhradu stavebného ná
kladu vyčísleného v ods. 2 v hotovosti, 4
to 15% do sumy 375.000 Ks,

Dr. Medrícký v. r.
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118.
Vyhláška

ministra hospodárstva
zo dňa 20. júna 1944

o finančnom zabezpečení uskutočnenia a
udržovania kOrytovej úpravy na potoku
Žegrica v úseku nad dolným mostom na
štátnej hradskej do obce Krompachy a vy
budovania hospodárskej nádrže v ObcíSpíš
ské Vlachy, okres Spišská Nová Ves, ako

stavby štátom podporovanej,

Podľa S 3 ods. 1 zákoma č. 20/1941 SÍ.
z. (v ďalšom texte —,,zákon“) a po dohode
s ministrom financií vyhlasujem finančné
zabezpečenie uskutočnenia a udržovania
korytovej úpravy na potoku Žegrica v úse
ku nad dolným mostom na štátnej hradskej
do obce Krompachy a vybudovania hospo
dárskej nádrže v obci Spišské Vlachy,
okres Spišská Nová Ves, ako stavby štátom
podporovanej takto:

() Úlohu stavebníka vykoná politická
obec Spišské Vlachy.

() Stavebný náklad činív Ks
1. naúpravu s príslušenstvom —. 3,000.000:
2. ma hospodársku nádrž . 500.000:

spolu „ 3,500.000.
() Stavby budú udržovať na vlastný

náklad a nebezpečenstvo stavebník, štát
na cestná správa a politická obec Spišské
Vlachy takto:

a) stavebník udržuje vlastnú úpravu a
nádrž, a to podľa S 8 ods. 2 zákona. pomo
cou udržOvacej istiny v sume 150,000 Ks
na úpravu a 20.000 Ks na nádrž, čiže spolu
pomocou udržovacej istiny v sume 170.000

b) 2 mosty na štátnej hradskej Spišské
Podhradie—Krompachy udržuje šiátna
cestná správa,

c) 2 lávky na verejnom priestore udr
žuje politická obec Spišské Vlachy.

() Časový program stavieb sa určuje ma
roky 1941 až 1944 s posťupným vynalože
ním ročných súm, a to 1,770,000Ks do kon
ca roku 1943 a 1,730.000 Ks v roku 1944.

štát na úhradu stavebného nákladu vyčís
leného v ods, 2 príspevok, a to

a) na úpravu podľa č. 1
70%o do sumy .. „ 2,100.000 Ks:

b) ma nádrž podľa č. 2
50% do sumy. 250.000 Ks:

spolu do sumy 2,350.000 Ks.

Na tento príspevok vyplatí štát 950.000
Ks v hotovosti a zvyšok príspevku do su

forme podľa S 10 ods, 1 zákona, V dôsled
ku toho bude štát platiť anuitu z pôžičky,
ktorú politická obec Spišské Vlachy obsta
rá na úhradu uvedeného zvyšku príspevku.

() Župa. Tatranská prispieva podľa 8 9
ods. 2 zákona v hotovosti, a to obdobne

a) na úpravu podľa č. 1
15% dosumy. . .. 450.000Ks,

b) na nádrž podľa č. 2
10%/0do. sumy. 50.000 Ks:

spolu do sumy 500.000 Ks.
U) Podľa $ 8 ods. 2 zákoma poskytuje

štát na úhradu udržovacej istiny vyčíslenej
v Ods,3 písm. a) príspevok v hotovosti, a to

a) 70% čiže sumu „ 105.000 Ks
z istiny určenej na úpravu,

b) 50% číže sumu 10.000 Ks
z istiny určenej na nádrž,

spolu sumu 115.000 Ks.

Dr. Medrický v. r.

119.
Vyhláška

ministra hospodárstva
zo dňa 20. júna 1944

o finančnom zabezpečení uskutočnenia a
udržovania rozšírenia vzdúvacieho zaria
denia vybudovaného v rámci štátom pod
perovanej korytOvej a hrádzovej úpravy na
rieke Nítre v úseku pod a nad vzdúvadlom
a úpravy vtokového úseku ľavobrežného
potoka Dobrotky v okresnom sídle Nitra

ako stavby štátnej,

Podľa S 3 ods, 1 zákona č. 20/1941SI. z.

s ministrom financií vyhlasujem finančné
zabezpečenie uskutočnenia a udržovania
rozšírenia vzdúvacieho zariadenia budova
ného v rámci štátom podporovanej koryto
vej a hrádzovej úpravy na rieke Nitre v
úseku pod a nad vzdúvadlom a úpravy
vtokového úseku ľavobrežného potoka Do
brotky v okresnom sídle Nitra ako stavby
štátnej takto:

() Stavebný náklad činí 1,500.000 Ks
a uhradí ho vzhľadom na $5 ods. 1 zákona,
keďže ide o dielo úplne vo verejnom. zá
ujme, štát,

() Stavbu bude udržovať na vlastný
náklad a nebezpečenstvo štát.



350

() Časový program stavby sa určuje na
roky 1942 až 1945 s postupným vynalože
ním ročných súm, a to 500.000Ks do konca
roku 1943, v ďalších rokoch 600,000 a
400.000 Ks.

() Štát vyhradzuje si predpísať doda
točne primeranú sumu na úhradu skutoč
ného stavebného nákladu ustáleného podľa
8 9 ods. 4 zákona a podobne aj primeranú
sumu na udržovanie diela v smysle 8 7 ods.
2 zákona, a to na ťarchu záujemcov, na
koľko by sa splnily neskoršie k tomu pred
pokiady ustálené v $ 5 ods. 1 písm. b).

Dr. Medrícký v. r.

120.
Vyhláška

ministra hospodárstva
zo dňa 30. júla 1944

o finančnom zabezpečení zvýšenia staveb
ného nákladu na vybudovanie ochrannej
hrádze na rieke Morave v úseku nad vto
kom potcka Rudavy na území obcí Malé
Leváre, Veľké Leváre, Závod a Moravský

Svätý Ján, okres Malacky, ako stavby
štátom podpSrovanej,

Podľa S 3 ods. 1 zákona č. 20/1941 Si. z.
(v ďalšom texte — „zákon“) a po dohode
s ministrom financií vyhlasujem finančné
zabezpečenie zvýšenia. stavebného nákla
du na vybudovanie ochrannej hrádze na
rieke Morave v úseku nad vtokom potoka
Rudavy anaúzemí obcí Malé Leváre, Veľké
Leváre, Závod a Moravský Svätý Ján,
okre Malacky, ako stavby štátom podpo
rovanej takto:

() Úlohu stavebníka vykonáva: Sloven
ské dolnomoravské vodné družstvo v Ma
lackách.

() Zvýšenie stavebného nákladu činí

5,000.000, čiže s pôvodným stavebným ná
kladom 5,000.000 spolu 10,000.000 Ks.

() Zabezpečenie udržovania vybudova.
nej ochrannej hrádze Sa zaistí osobitne v
rámci udržovania iných vodoúpravných
diel stavebníka,

() Časový program stavby sa určujena
roky 1939 až 1944 s postupným vynalože
ním ročných súm, a to 6,500.000 Ks do
konca roku 1943 a 3,500.000 Ks v roku
1944,

) Podľa $ 9 ods. 1 poťažne podľa 8
6 ods. 1 zákoma poskytuje štát na úhradu
zvýšenia stavebného nákladu vyčísleného
v ods. 2 príspevok. 75%6do sumy 3,750.000
Ks, čiže spOius povoleným príspevkom bý
valého štátneho fondu pre vodohospodár
ske meliorácie na pôvodný stavebný ná
klad 5,000.000 Ks vo výške 57.5%0 do su
my 2,875.000 Ks a so zvyškom záväzku
709.000 Ks bývalej Siovenskej krajíny, kto
rý činil z pôvodného stavebného nákladu
32.5%pr do sumy 1,625.000 Ks a na ktorý
krajina zaplatila 309.000 Ks a župa Brali
slauská podľa. $ 20 písm, a) zákona má
uhradiť sumu ďo 607.000 Ks, príspevok do
sumy 7,334.000 Ks. Na tento celkový prí
spevok vyplatí štát 6,134.000 Ks v hotovo
stí a zvyšok celkového príspevku do sumy
1,200.000 Ks uhradí štát vpôžičkovej forme
podľa S 10 ods. 1 zákcna, V dôsiedku toho
bude štát platiť anuity z pôžičky, ktorú
Slovenské dolnomoravské vodné družstvo
v Maiackách obstará na úhradu uvedeného
zvyšku príspevku.

() Župa Bratislavská prispieva podľaŠ
9 ods, 2 zákona v hotovosti 15% na zvý
šený stavebný náklad vyčíslený v ods. 2 do
sumy 750,000 Ks a vzhľadom na $ 20 písm.
a) zákona na pôvodný stavebný náklaď vy
číslený v ods. 2 sumu 607.000 Ks, čiže spo
lu do sumy 1,357.000 Ks.

Dr. Medrický v. r.
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číselného v ods. 3 príspevok 50% v sume
35.000 Ks, o.

(") Zvyšok nákladu na stavbu a jej udr
žovanie poskytnutým príspevkom nezao
krytý uhradia záujemci podľa 8 17 ods. Z
zákona, a to v6 ročných sumách počínajúc
rokom nasledujúcim bezprostredne po ad
ministratívnom vybavení splátkového plá
nu podľa $ 17 ods. 3 zákona.

Dr. Medrický v. r.

124.
Vyhláška

ministra hospodárstva
zo dňa 30. júla 1944

o linančnom zabezpečení uskutočnenia
a udržovania korytovej úpravy potoka
Jarok v obcí Slovenská Ľupča, okres Ban
ská Bystrica, ako stavby štátom podporo

vanej.

Podľa 8 3 ods. 1 zákona č. 20/1941 SI.
z. (v ďalšom texte — „zákon“) a po do
hode s ministrom financií vyhlasujem, fi
nančné zabezpečenie uskutočnenia a udr
žovania korytovej úpravy potoka Jarok
v obci Slovénská Ľupča, okres Banská By
strica, ako stavby štátom podporovanej,
takto:

() Úlohu stavebníka vykoná politická
obec Slovenská Ľupča.

() Stavebný náklad činí v Ks
a) na úpravu potoka s prí

slušenstvom . 2,180.000:
b)na zakrytie častí upra

veného koryta 320.000:
spolu .„2,500.000.Pp

() Stavby bude udržovať na vlastný
náklad a nebezpečensvo stavebník, a to
pomocou udržovacej istiny, ktorá sa určuje
podľa $ 8 ods. 2 zákona vo výške v Ks

a) 100.000 na úpravu podľa ods. 2
písm a),

b) 20.000 ma zakrytie podľa ods. 2
písm. b):

spolu 120.000.

roky 1943 a 1944 s postupným vynalože
ním ročných súm 1,800.000 a 700.000 Ks.

Č) Podľa 8 9 ods. 1 zákona poskytuje
štát na úhradu stavebného nákladu vyčí
sleného v ods. 2 príspevok, a to:

1. na úpravu podľa písm. a) 10%: do
sumy ... 0.0204. 1,526.000 Ks:

Z. na zakrytie podľa písm. b) 60% do
sumy .. . ... 192.000Ks,

spolu do sumy 1,718.000 Ks.

Na tento príspevok vyplatí štát
1,518.000Ks v hotovosti a zvyšok príspev
ku do sumy 200.000 Ks uhradí štát v pô
žičkovej forme podľa $ 10 ods. 1 zákona.
V dôsledku toho bude štát platiť anuity
z pôžičky, ktorú politická obec Slovenská
Ľupča obstará na úhradu uvedeného zvyš
ku príspevku.

() Župa Pohronská prispieva podľa $ 9
ods. 2 zákona v hotovosti 15% do sumy
375.000 Ks.

(") Podľa 8 8 ods, 2 zákona poskytuje
štát na úhardu udržovacej istiny vyčíslenej
v ods. 3 príspevok v hotovostí, a to na
istinu podľa

1. písm. a) 10% čiže sumu 70.000 Ks,
2. písm. b) 60% , „12,000 Ks,

spolu 82.000 Ks.

Dr. Medtícký v. r.

125.
Vyhláška

ministra hospodárstva
zo dňa 30. júla 1944

o linačnom zabezpečení vybudovania a
udržovania odvodňovacích odpadov Círo
cha a Zimný jarok v obciach Kolčovské
Dlhé, Poša a Nižný Hrabovec, okres Vra

nov, ako stavby štátom podporovanej.

Podľa $ 3 ods. 1 zákona č. 20/1941 3I.
z. (v ďalšom texte — ,„zákon“) a po do
hade s ministrom financií vyhlasujem. fi
nančné zabezpečenie vybudovania a udr
žovania odvodúovacích odpadov Cirocha a
Zimný jarok v obciach Kolčovské Dlhé,
Poša a Nižný Hrabovec, okres Vranov,
akio stavby štátom podporovanej, takto:

(€) Úlohou stavebníka vykonalo Vodné
družstvo na Ondave v Trebišove.

Č) Stavebný náklad činí 2,500,000 Ks.
Č) Stavby budú udržovať na vlastný

náklad a nebezpečenstvo stavebník, po
litická obec Kolčovské Dlhé a užívatelia
zúčastnených poľných ciest takto:

a) stavebník udržuje odpady, a to po
dľa $ 8 ods, 2 zákona pomocou udržova
cej istiny v sume 150.000 Ks:

b) priepustok na obecnej ceste, v obci
Kolčovské Dlhé udržuje politická obec
Kolčovské Dlhé,

c) 10 priepustkov vybudovaných na
poľných cestách udržujú užívatelia zúčast
nených ciest,

() Časový program stavby sa splnil
v rokoch 1942 a 1943,
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() Podľa 3 9 ods. 1 zákona poskytuje
štát na úhradu stavebného. nákladu vyčí
sleného v ods. 2 príspevok 60% do sumy
1,500.000 Ks. Na tento príspevok vyplati
štát 1,000.000Ks v hotovosti a zvyšok prí
spevku 500.000Ks uhradí štát v pôžičkovej
forme podľa 8 10 ods. 1 zákona. V dôsled
ku toho bude štát platiť anuity z pôžičky,
ktorú Vodné družstvo na Ondave v Tre
bišove obstará na úhradu uvedeného zvyš
ku príspevku.

(“)Župa Šarišsko- Zemplínska prispieva
podľa $ 9 ods. 2 zákona v hotovosti 10%
do sumy 250.000 Ks.

() Podľa 8 8 ods. 2 zákona poskytuje
štát na úhraďu udržoOvacej istiny vyčísle
nej v ods, 3 písm. a) príspevok v hotovo
sti 600% čiže sumu, 90.000 Ks.

Dr. Medrícký v. r.

126.
Vyhláška

ministra hospodárstva
zo dňa 20. júna 1944

o finančnom zabezpečení uskutočnenia a
udržovania korytovej úpravy rieky Poprad
a vtokového úseku jej pravobrežného po
toka Lučivná v obci Veľká, okres Poprad,

ako stavby štátom podporovanej.

Podľa $ 3 ods. 1 zákona č. 20/1941 SI.
z. (v ďalšom. texte — „zákon“) a po do
hode s ministrom financií vyhlasujem fi
nančné zabezpečenie uskutočnenia a udr
žovania korytovej úpravy rieky Poprad
a vtokového úseku jej pravobežného po
toka Lučivná v obci Veľká, okres Poprad,
ako stavby štátom podporovanej, takto:

() Úlohu stavebníka vykoná politická
obec Veľká,

() Stavebný náklad činí v Ks
a) na úpravu rieky a potoka 6,900.000:
b) na upravenie odberu vody

na jej užívanie pre výro
bu v miestnom závode 100.000:

Ni spolu 7,000.000,
() Stavby budú udržovať na vlastný

náklad a nebezpečenstvo stavebník a
vlastník vodného práva určeného na od
ber vody takto:

a) stavebník udržuje úpravy podľa ods.
Z písm. a), a to podľa 8 8 ods. 2 zákona
pomocou udržovacej istiny vo výške 300
tisíc Ks,

b) zariadenie naupravenie odberu vo

dy podľa ods. 2 písm. b) udržuje vlastník
k zariadeniu patričného vodného práva.

() Časový program stavby sa určuje
na roky 1941 až 1945 s postupným vynalo
žením spoločných súm, a to 1,900.000 Ks
do konca roku 1943, v ďalších rokoch
2,600.000 a 2,500.000 Ks.

Č) Podľa $ 9 ods. 1 zákona poskytuje
štát na úhradu stavebného nákladu vyčí
sleného v ods. 2 príspevok, a to:

1, na úpravy podľa písm.
a) 30 % do sumy . 3,450.000 Ks:

2. na upravenie odberu
vody podľa písm. b) 20%
do sumy .. 20,000 Ks:

t
spolu do sumy 3,470,000Ks.

Na tento príspevok vyplatí štát
1,570.000 Ks v hotovosti a zvyšok príspev
ku 1,900.000 Ks uhradí štát v pôžičkovej
forme podľa $ 10 ods, 1 zákona. V dôsled
ku toho bude štát platiť anuity z pôžičky,
ktorú politická obec Veľká obstará na
úhradu uvedeného zvyšku príspevku.

(5) Župa Tatranská prispieva podľa$89
ods. 2 zákona v hotovosti, a to obdobne:

1. na úpravy podľa písm.
a) 15% do sumy 1,035,000 Ks:

2, na upravenie odberu
vody podľa písm. b) 10%
dosumy o 10.000Ks:

spolu do sumy 1,045.000 Ks.

() Podľa 8 8 ods. 2 zákona poskytuje
štát na úhradu udržovacej istiny vyčísle
nej v ods. 3 písm. a) príspevok v hotovosti
50% čiže 150.000 Ks,

Dr. Medrický v. r.

127.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 31. júla 1944

o dočasnom zrušení cla na liadok
vápenato-amónny.

() Podľa S 2 ods. 2 zákona č. 258/1941
SI. z. v znení čl. I, ods. 2, zákona č. 18/194
SI. z. po dohode s Ministerstvom hosp“
dárstva zrušujem clo na liadok vápenal
amónny — ex sadz. pol, 3990 — do
množstva 15.000 (pätnásttisíc) ton a 1%
čas do 31. decembra 1944 s podmienkou,
že ho bude použité výlučne pre poľno
hospodárske účele ako umelého hnojiva:
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ukážkach. — 122, Vyhláška ministra hospodárstva o finančnom zabezpečení zvýšenia
stavebného nákladu a udržovacej istiny na uskutočnenie korytovej úpravy rieky Hornád
a vtokového úseku jej pravobrežného prítoku v okresnom sídle Spišská Nová Ves ako
stavby štátom podporovanej. — 123, Vyhláška ministra hospodárstva o finančnom za
bezpečení uskutočnenia a zaistenia udržovania odvodnenia pozemkov drenážou v obciach
Tovarné a Tovarnianska Polianka, okres Vranov, ako stavby štátom podporovanej. —
124. Vyhláška ministra hospodárstva o finančnom zabezpečení uskutočnenia a udržova
nia korytovej úpravy potoka Járok v obci Slovenská Ľupča, okres Banská Bystrica,
ako stavby štátom podporovanej. — 125, Vyhláška ministra hospodárstva o finanč
nom zabezpečení vybudovania a udržovania odvodňovacích odpadov Cirocha a Zimný
jarok v obciach Kolčovské Dlhé, Poša a Nižný Hrabovec, okres Vranov, ako stavby
štátom podporovanej. — 126. Vyhláška ministra hospodárstva o finančnom zabezpečení
uskutočnenia a udržovania korytovej úpravy rieky Poprad a vtokového úseku jej pravo
brežného potoka Lučivná v obci Veľká, okres Poprad, ako stavby štátom podporovanej.
— 127, Vyhláška ministra financií o dočasnom zrušení cla na liadok vápenato-amonný.
— 128. Vyhláška ministra financií o dočasnom zrušení cla na síran amonný. — 129, Vy
hláška ministra národnej obrany o nástupných termínoch do prezenčnej služby v roku 1944,

121.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 23. augusta 1944
o dodávateľských pokladničných

poukážkach,

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

s1.
Platby štátnej pokladnice za doďané

vecné potreby pre štátnu správu a štátne
"podniky môžu byť platne vykonané namie
sto hotovými peniazmi i pokladničnými po
„ukážkami, vydanými podľa tohto nariade
nia (v ďaľšom texte — „dodávateľské po
ukážky).

82.
() Dodávateľské poukážky budú znieť

na doručiteľa a budú splatné u Ústrednej
štátnej pokladnice v Bratislave, Môžu
byť vydané najdlhšie na šesť mesiacov:
túto lehotu nemožno predížiť. Úrokované
budú 18% nad úradnou lombardnou sadz
bou Slovenskej národnej banky,

() Ostatné náležitosti doďavateľských

signácia predsedom Najvyššieho kontrol
ného dvora sa nevyžaduje,

Cena Ks 1.—.

83.
() Dodávateľské poukážky môžu byť

vydané do obehu len pre cieľ uvedený v $
1, ich najvyšší Obeh je prípustný v sume
500,000.000.— Ks.

(7)Najvyšší kontrolný dvor bude doze
rať na to, aby dodávateľské poukážky ne
boly používané na iné ciele ako na ciele
uvedené vS$l a aby ustanovenia ods. 10
najvyššom prípustnom obehu boly zacho:
vávané. :

S 4.

Dodavatelia a podnikatelia sú povinní
prijať na uspokojenie svojich pohľadávok
za dodávky uvedené v 8 1 dodavateľské
poukážky, a to v nominálnej hodnote,85.

Vládne nariadenie č. 118/1939 SI. z. sa
zrušuje.

8 6.

Toto "nariadenie nadobúďa účimnosí
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister fi:
nancií So zúčastnenými ministrami.

Dr. Tíso v. r.
Mach v. r,

aj za predsedu vlády.
Čatloš v. r. Sivák v, r.
Dr. Pružinský v. r. 3j za min. Dr. Fritza.
Dr, Medrícký v. r. Stano v. r.

Dr. Karvaš v. r.
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122.
Vyhláška

ministra hospodárstva
Zo dňa 30. júla 1944

o finančnom zabezpečení zvýšenia staveb
ného nákladu a udržovacej ístíny na usku
točnenie korytOvej úpravy rieky Hornád a
vtokového úseku jej pravobrežného príto
ku v okresnom sídle Spíšská Nčvá Ves ako

stavby štátom podporovanej,

Podľa S 3 ods. 1 zákona č. 20/1941 SI.
z. (v ďalšom texte — zákon“) a po dohode
s ministrom financií vyhlasujem finančné
zabezpečenie zvýšenia stavebného nákladu
a udržovacej istiny na uskutočnenie kory
tovej úpravy rieky Hornád a vtokového
úseku jej pravobrežného prítoku v okres
nom sídle Spišská Nová Ves, ako stavby
štátom. podporovanej, takto:

() Úlohu stavebníka vykonáva politická
obec mesto Spišská Nová Ves.

() Zvýšenie stavebného nákladu čiaí
4,230.000, čiže s pôvodným stavebným ná
kladom 3,770.000 spolu. 8,000.000 Ks.

() Úpravu a jej príslušenstvo bude udr
žovať na vlastný náklad a nebezpečenstvo
stavebník a politická obec mesto Spišská
Nová Ves takto:

a) stavebník udržuje úpravy, a to podľa
S 8 ods. 2 zákona pomocou zvýšenia udržo
vacej istiny ©200.000, čiže s pôvodnou isti
nou v sume 200.000 spolu pomocou udržo
vacej istiny v sume 400.000 Ks,

"b) politická obec mesto Spišská Nová
Ves udržuje 2 mosty na obecnej ceste k le
tisku a na uličnej ceste.

() Časový program stavby sa určuje na
roky 1937 až 1945 s postupným vynalože
ním ročných súm, a to 4,000.000 Ks.do kon
ca roku 1943 a v ďalších rokoch po
2,000.000 Ks.

Č) Podľa 8 9 ods. 1 poťažne podľa 8 6
ods. 1 zákona poskytuje štát na úhradu
zvýšenia stavebného nákladu vyčísleného v
ods, 2 príspevok 70%/ do sumy 2,961.000
Ks, čiže spolu s povoleným príspevkom bý
valého štátneho fondu pre vodohospodár
ske meliorácie na pôvodný stavebný ná
klad 3,770.000 Ks vo výške 55%/0do sumy
2,073.500 Ks a s0 zvyškom záväzku 411.000
Ks bývalej Slovenskej krajiny, ktorý činil
z pôvodného stavebného náklaďu 30%/%do
sumy 1,131.000 Ks a na ktorý krajina za
platila 309.000Ks a župa Tatranská podľa
S 20 písm. a] zákona má uhradiť sumu do
411.000 Ks, príspevok do. sumy, 5,445.500

Ks. Na tento celkový príspevok vyplatí
štát 2,345,000Ks.v hotovosti a zvyšok cel
kového príspevku do sumy 3,100.000 Ks
uhradí štát v pôžičkovej forme podľa $810
vds. 1 zákona. V dôsledku toho bude štát
platiť anuity z pôžičky, ktorú politická
obec mesto Spišská Nová Ves obstará na
úhradu uvedeného zvyšku príspevku.

(“) Župa Tatranská prispieva podľa 8 9
ods. 2 zákona v hotovosti 15%0(na zvýšený
stavebný náklad vyčíslený v ods. 2 do su
my 634.500 Ks a vzhľadom na S 20 písm.
a) zákona na pôvodný stavebný náklad vy
číslený v ods, 2 sumu 411.000 Ks, čiže spolu
do sumy 1,045.500 Ks.

() Podľa S 8 ods. 2 zákona poskytuje
štát na úhradu zvýšenia udržovacej istiny
vyčísleného v ods. 3 písm. a) príspevok v
hotovostí, a to 70%/0čiže súmu 140.000 Ks.

Dr. Medrický v. r.

123.
Vyhláška

ministra hospodárstva
zo dňa 20. júna 1944

o finančnom zabezpečení uskutočnenia a
zaistenia udržovania odvodnenia pozem
hov drenážou v obciach Tovarné a Tovar
nianska Polianka, okres Vranov, ako stav

by štátom podporovanej.

Podľa 8 3 ods, 1 zákona č. 20/1941 SI.
z. (v ďalšom texte — ,„zákon“) a po do
hode s ministrom financií vyhlasujem fi
nančné zabezpečenie uskutočnenia a za
istenia udržovania odvodnenia pozemkov
drenážou v obciach Tovarné a Tovarnian
ska Polianka, okres Vranov, ako stavby
štátom podporovanej a majúcej sa usku
točniť a udržovať štátom podľa $ 17 ods. 1
zákona. takto:

(") Záujmové územie stavby je polože
né na katastrálnom území Tovarné a To
varnianska Polianka, okres Vranov,

(7) Stavebný náklad činí 1,800.000 Ks.
() Udržovací kapitál v smysle vyhláš

ky ministra hospodárstva č. 550/1942 Ú. n.
sa určuje v sume 70.000 Ks.

(“) Časový program stavby sa určuje na
roky 1943 a 1944 s postupným vynalože“
ním ročných súm 300.000 a 1,500,000 Ks.

(5) Podľa 8 9 ods. 1 zákona poskytuje
štát na úhradu stavebného nákladu vy
čísleného v ods. 2 príspevok v hotovosti,
a to 50% do sumy 900.000 Ks.

(") Podľa 8 8 ods. 1 zákona poskytuje
štát na úhradu udržovacieho kapitálu vy
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() Kontrolou v ods. 1 uvedeného
množstva tovaru tamtiež uvedeného po
verujem colný úrad v Bratislave,

() Táto vyhláška nadobúda účinnosť
dňom 1. júla 1944,

Dr. Pružinský v. r.

128.
Vyhláška >

ministra financií
zo dňa 31. júla 1944

() Podľa 8 2 ods. 2 zákona č. 258/1941
SI. z. v znení čl. L ods. 2. zákona č. 18/1944
SIL.z. po dohode s Ministerstvom hospo
dárstva zrušujem clo na síran amónny —
sadz. pol. 599 g/2 — do množstva 15.000
(pätnásttisíc) ton a na čas do 31. decem
bra 1944 s podmienkou, že ho bude po
užité výlučne pre poľnohospodárske úče
ly ako umelého hnojiva.

() Kontrolou v ods. 1 uvedeného
množstva tovaru tamtiež uvedeného po
verujem colný úraď v Bratislave,

() Táto vyhláška nadobúda účinnosť
dňom 1. júla 1944,

| Dr, Pružinský v. r.

129.
zo dňa 25. augusta 1944

o nástupných termínoch do prezenčnej
služby v roku 1944,

Podľa S 14 ods. 4 zákona č. 30/1943
SIL z. vyhľasujem:

s 1.

() Nástupný termín do prezenčnej
vojenskej služby brancov, odvedených
v roku 1944, určujem na deň 2. októbra
1944,

() Nástupný termín, uveďemý v ods,
1, platí pre všetkých brancov vojenskej
služby, ktorí nebudú povolaní do prezenč
nej služby osobitne,

S 2.

Ustanovenia 8 1 sa vzťahujú aj na
brancov prv odvedených (do vojenskej
služby alebo do Pracovného sboru národ
nej obrany), ktorým bol povolený odklad
prezenčnej služby do nástupného termínu
v roku 1944,

8 3,

Nástupný termín do prezenčnej služby
v Pracovnom sbore národnej obrany bran
cov, odvedených v roku 1944, vyhlásený je
vyhláškou č. 56/1944 SI, z.

Čatloš v. r.



. Čiastka 30. Ročník 1944.

zijnej.

130.
Vládne nariadenie

zo dňa23. augusta 1944 .
o vlíve leteckého poplachu na počítanie

niektorých súkromnoprávnych lehôt.

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 1
písm. b) zákona č. 35/1944 SI. z, nariaďuje:

81.
Ak v posledný deň lehoty na uplatne

nie alebo splnenie nárokov zo zmenky,
šeku, alebo tovarového záložného listu sa
vyhlási letecký poplach medzi 9, a 18.
hodinou v mieste, kďe sa má príslušný
úkon vykonať, možno ho ešte vykonať
v najbližší všedný deň, v ktorom medzi 9
a 18, hodinou nebol vyhlásený letecký
poplach.

S 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister pra
vosúdia.

Dr. Tíso v. r.
Mach v. r.

aj za predsedu vlády
Čatloš v. r. Sivák v, r,

Dr. Pružinský v. r. aj za min. Dr. Fritza.
Dr. Medrický v. r. Dr, Karvaš v. r.

131.
Vládne nariadenie

zo dňa 23. augusta 1944
o sOciálnOompoistení domáckych

robotníkov.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 248
ods. 1 písm, a) a ods. 2 a 5 zákona č.
221/1924 Sb. z. a n. v znení zákona č. 184/
1928 Sb, z. a n. nariaďuje:

Cena Ks 1.—

„s

Poistná poOvinnOsťdomáckych robotníkov.

S1.
Z povinného poistenia pre prípaď ne

moci, invalidity a staroby sú vyňaté okrem
osôb, uvedených v SS$5 a 6 zákona č.
221/1924 Sb. z. a n. a právnych predpisov
tento zákon meniacich a doplňujúcich (v
ďalšom texte — „poisťovací zákon“), do
mácki robotníci ($ 3 poisťovacieho záko
na):

a) ktorých čistá mzda (5 7) v určitom
kalendárnom mesiaci docielená nedosahu
je Ks 120.—, prípadne inej sumy určenej
podľa S 2,

b) ktorí už na základe iného zamestna
ala sú podrobení poisteniu u niektorého
verejnoprávneho nositeľa-poistenia.

8 2.

Minister vnútra po vypočutí zástupcov
záujmových sdružení môže najnižšiu hrani
cu čistej mzdy uveďemej v 8 1 písm. a)
zvýšiť prípadne snížiť vyhláškou v Úrad
ných novinách.

S 3.

Miestna príslušnosť úradovní
Robotníckej sociálnej poisťovne.

Nositeľom poistenia domáckych robot
níkov je Robotnícka sociálna poisťovňa: a

dovní, príslušnosť ktorých sa riadi podľa
bydliska domáckého robotníka,

54.
Zamestnávateľ,

Za zamestnávateľa treba pokladať 080
bu, ktorá priamo domáckych robotníkov
zamestnáva, t. j. prácu si u ních priamo ob
jednáva a za odvedenú prácu mzdu vy
pláca.
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Soznam domáckych robotníkov.

8 5.

() Prihlasovanie domáckych robotaí
kov sa koná predkladaním odpisov mesač
ných soznamov, Do soznamov je zamest
návateľ povinný bežne zapisovať všetkých
domáckych robotníkov, ktorým v kalen
dárnom mesiaci mzdu vypláca.

Č) V sozname treba uviesť:
a) meno a priezvisko domáckeho ro

botníka a jeho bydlisko,
b) číslo zamestnaneckého preukazu

(nar. s mocou zákona č. 138/1942 SI. z.),
c) jednotlivé sumy hrubej mzdy, ktoré

domáckemu robotníkoví boly v uplynulom
kalendárnom mesiaci vyplatené, deň ich
výplat a úhrnnú hrubú mzdu,

4) výšku režijných srážok (8 8),
e) čistú mzdu, smerodajnú pre výpočet

poistného (5 7),
1) sumy poistného, ktoré zamestnáva

teľ srazil domáckemu robotníkoví zo mzdy
a ceľkové poistné,

£) podpis zamestnávateľa alebo jeho
zástupcu.

ÚČ)U osôb zapísaných prvýkrát do so
znamu je zamestnávateľ povinný okrem
okolností. uveďených v ods. 2 udať aj deň,
mesiac, rok a miesto narodenia.

znamov domáckych robotaíkov zaslať príslušnej úradovní Robotníckej sociálnej po
isťovne (8 3) najneskoršie desiateho dňa
nasledujúceho mesiaca, a to na formulá
roch predpísaných nositeľom poistenia.

86.
() Ak: vedie zamestnávateľ riadne so

znamy domáckych robotníkov podľa usta
novení S 5 a zapisuje do nich jednotlive
každú výplatu mzdy, úrobí tým zadosť po
vinnosti viesť mzdové záznamy podľa S
14 poisťovacieho zákoma.

mocné mzdové zápisy a účtovné výkazytreba pre účele revízne viesť a uschová
vať aspoň počas troch rokov.

Surovíny, mzda a režijné srážky.

5 7.

U) Ak si domácky robotník surovinu
zaopatruje vlastným nákladom, má z úhrn
nej sumy, ktorá mu za odvedenú prácu v
kalendárnom mesiaci bola vyplatená, od

rátať napred cenu surovín. Zvyšok takto
určený tvorí hrubú mzdu. Čistá mzda sa

zistí tým spôsobom, že sa Z uve] mzdyodpočítajú režijné srážky podľa 8 8
() Zárobok spolupracujúcich členov ro

diny domáckeho robotníka, nakoľko títo
nie sú samostatne uvedení v mesačnom s0
zname, treba pripočítať ku mzde domácke
ho robotníka.

Č) Spolupracujúci členovia rodiny do
máckeho robotníka sú povinne poistení
len vteďy, ak sú uvedení v mesačnom so
zname (8 5): zanísať ich možno do sozna-:
mu však len vtedy, keď sú starší než 14
roční a dosiahli mzdu aspoň vo výške ur
čenej v S 1 písm. a).

8 8.
() Na úhradu výdavkov a príprav, spo

jených so zhotovovaním domáckej práce,
odpočíta sa režijná srážka vo výške 10%
z hrubej mzdy.

(7) Pre určité skupiny domáckych ro
botníkov môže predseda Robotníckej so
ciálnej poisťovne určiť aj vyššie sadzby
režijných srážok,

Výpočet a platenie poistného,

s 9.

C) Poistné činí 11% z čistej mzdy (5
1), najviac však Ks 144.— mesačne, Z toh
to poistného pripadá polovica na poistné
nemocenské a polovica na poistné invalid
né a starobné.

() Poistné za poistenie len pre prípad
nemoci činí 5.5% z čistej mzdy, najviac
však Ks 72.— mesačne.

510,

Ohľadom príspevku zamestnávateľov
pre Fond rodinných prídavkov platia usta
novenia S 6 zákona č. 217/1941 Sl. z,

S 11.

() Súčasne so zaslaním odpisov mesač
ných soznamov ($ 5 ods. 4) je zamestnáva
teľ povinný zaplatiť bez vyzvania celé po
istné za tých domáckych robotníkov, kto
rým v uplynulom kalendárnom mesiaci
bola vyplatená čistá mzda aspoň sumou
určenou v 8 1 písm. a).

() Ak nezaplatí zamestnávateľ poistné
ani do pätnásteho dňa toho-ktorého me
siaca, predpíše príslušná úradovňa Robot
níckej sociálnej poisťovne. platobným vý
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merom 48 175 poisťovacieho zákona) dlž
aé poistné | s úrokami z omeškania, od
"prvého dňa toho mesiaca, v ktorom za
mestnávateľ bol podľa ustanovenia ods. 1
povinný platiť poistné.

) Ak úradovňa Robotníckej sociálnej
poistovne zistí z predložených mesač
ných soznamov, že domácky robotník do
siahol najmenšej sumy čistej mzďy až súč
tom miezd, zarobených u dvoch alebo viac
zamestnávateľov, predpíše všetkým tým

ného podľa S 9 platebnými výmermi (5
175 poisťovacieho zákona). Také platobné
výmery môžu sa vystaviť najviac do dvoch
mesiacov po predložení mesačných sozna
MOV. o

8 12.

Z poistného hradí zamestnávateľ i do
mácky robotník po jednej polovici,

S 13.

Poistné dávky nemocenské,

() Domácky robotník, ktorému v ka
Tendárnom mesiaci jeho onemocnenia bola
prvýkráť vyplácaná aspoň najnižšia čiast
ka čistej mzdy, [8 1 písm. a)], má nárok: len
na nemocenské ošetrovanie, 27

(€) Nárok na peňažné ďávky nemoOcen
ského poistenfa vzniká len vtedy, ak po
istný prípad nastal! po uplynutí aspoň jed
nomesačného trvania poistenia. Výška pe
ňažných dávok sa určí podľa mzdovej
triedy, ktorá odpovedá priemerne výške

"čistej mzdy za posledných šesť kalendár
nych mesiacov, Ak netrvalo poistenie ešte
šesť mesiacov, majú sa vyplácať dávky po
dľa mzdovej triedy, ktorá zodpovedá prie
mernej výške čistej mzdy, vyplaténej v
príslušnom kratšom Období. Pri zisťovaní
priemeru treba vziať zreteľ iba na mzdy za
tie mesiace, v ktorých domácky robotník
bol poistený,

(7) Nárok ma peňažné dávky v mater
sťve majú len tie poistenky, ktoré v po
sledných dvanástich mesiacoch pred pô
rodom boly aspoň šesť mesiacov poistené.

() Ochranná lehota začína plynúť
prvým dňom onoho mesiaca, v ktorom do
mácky robotník nepodlieha! povinnému
poisteniu a trvá najmenej 30 dní, najvýš
šesť týždňov.

S 14.

Poistenie invalidné a starobné.
V poistení invalidnom o starobnom za

radí sa domácky robotník do príslušnej

mzdovej triedy na konci každého kalen
ďárneho roku tým spôsobom, že sa úhrn
mzdových súm, vyplatených v mesiacoch,
za ktoré bolo zaplatené poistné, delí. poč
tom: týchto mesiacov, Podľa výsledku sa
určí mzdová trieda podľa 8 12 poisťovacie
ho zákoma podľa mesačnej sadzby.

S 15.

Dobrovoľné pokračovanie v poistení,
() Domácky robotník, ktorý bol v po

sledných dvanástich mesiacoch aspoň tri
mesiace povinne poistený, má právo do 42
dní po tom, čo sa skončilo jeho noistenie
podľa tohto nariadenia, prihlásiť sa u prí
slušnej úradovne Robotníckej sociálnej po
isťovne k dobrovoľnému pokračovaniu v
poistení ($ 250 poisťovacieho zákona) v
mzdovej triede, ktorá zodpovedá poslednej
jeho čistej mzde pred zánikom povinného
poistenia alebo v nižšej mzdovej triede, ak
však bol zadelený do štvrtej až jedenástej
triedy, nemôže pokračovať v nižšej triede
než tretej. Triedu raz zvolenú nemožno
meniť. Súčasne s prihláškou je povinný
zaplatiť poistné za minulý kalendárny me

) Dobrovoľnépoistenie zaniká, ak ne
bolo poistné Za predchádzajúci mesiac za
platené najneskoršie"do pätnásteho dňa
budúceho kalendárneho mesiaca.

Všecbecné ustanovenia,
S 16.

Nakoľko toto vládne nariadenie neobsa
huje osobitné ustanovenia, platia o sOciál
nom poistení domáckych robotníkov usta
novenia poisťOvacieho zákona.«

S 17.

„Toto nariadenie nadobúďa účinnosť
dňom 1. septembra 1944, vykoná ho mi
nister vnútra.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády

132.
Vládne nariadenie >

zo dňa 23. augusta 1944
o zmene vládneho nariadenia o použití
prevodných súm verejnoprávneho poiste
nia (zaopatrenia) v službe vyňatej z po

ístnej povinností penzíjnej.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8
114 ods. 4 zákona č. 26/1929 Sb, z a n.
nariaďuje:
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ČI. I.

Ustanovenia 8 8 vládneho nariadenia č.
213/1937 Sb. z. a n. sa doplňujú ďalším
odsekom tohto znenia:

„() Ak zamestnanec v činnej službe,
ktorý prestúpil po 6. októbri 1938 do slu
žieb štátu, štátneho podniku alebo štátom
spravovaného ústavu alebo fondu v lehote
uvedenej v ods. 1, uplatní právo na do
plnenie prevodnej sumy na výšku potreb
nú ma započítanie celej služby, za ktorú
boľa prevodná suma vydaná, môže vláda
v prípadoch osobitného zreteľa hodných na
súhlasný návrh príslušného ústredného
úradu a Ministerstva financií snížiť, prí
padne úplne odpustiť doplatok vypočítaný
podľa ods. 2.“

čl, II.

Ak lehota, uvedená v 8 8 ods. 1 vlád
neho nariadenia č. 273/1937 Sb. z. a n., už

uplynula pred nadobudnutím účinnosti
tohto nariadenia, alebo uplynie do 15 dní
po ňom, možno právo na doplnenie pre
vodnej sumy podľa 8 8 vládneho nariáde
nia č. 113/1937 Sb. z. a n. na potrebné
výšku uplatniť do 30 dní od nadobudnu:
tia účinnosti tohto nariadenia.

či. III.

Toto mariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykonajú ho všetci čle
movia vlády.

Mach v. r.
aj za predsedu vlády.

. Sívák v. r.
aj za min. Dr. Fritza.

Čatloš v. r.

Dr. Pružinský v. r.
Dr, Medrický v. r. Stano v. r.

Dr. Karvaš v. r.
—
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OBSAH: 133, Nariadenie s mocou zákona, ktorým sa mení zákon o ochrane osobnej slobody, do
mového pokoja, ich dočasnom obmedzení, ako aj o obmedzení iných práv a slobôd.

133. „Osoby uvedené v 85 16 možno za
„istiť len na písomný príkaz. ministra ná

Nariadenie rodnej obrany.“s mocou zákona >
zo dňa 6. septembra 1944, ČI. II.

ktorým sa mení zákon o ochrane osobnej.
slobody, domového pokoja, ích dočasnom
obmedzení, ako aj o obmedzení iných práv

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ná
rodnej obrany s ministrom vnútra.

a slobôd. Dr. Jozei Ti
Vláda Slovenskej republiky podľa 5 44 NáNÁ [o Mt

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje: „ Br.Štetan Tiso v. r.
. Mach v. r. Dr. Kočíš v. r.
čl. 1. Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.

Ustanovenia $ 18 zákona č. 50/1944 SI. Dr, Pružinský v. r. Ing. Lednár v, r.
z. sa meňia a znejú takto: ———

Tlač: Kníhtlačiareň Andreja v Bratislave.

Cena Ks 1.— .
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Čiastka 32. Ročník 1944,

hospodárstva o finančnom zabezpečení

nej obrany,

134.
Vyhláška

ministra hospodárstva
zo dňa 19. mája 1944

o finančnom zabezpečení vybudovania
vcdovodu na zásobovanie vodSu pre obec
Vyhne, okres Nová Baňa, ako stavby štá

tom podporovanej,

Podľa S 3 ods. 1 zákona č. 20/1941 SI,
z. (v ďalšom texte — „zákon“) a po do
hode s ministrom financií vyhlasujem fi
nančné zabezpečenie vybudovania vodo
vodu na zásobenie vodou pre obec Vyhne,
okres Nová Baňa, ako stavby štátom pod
porovanej, takto:

U) Úlohu stavebníka vykoná politická
obec Vyhne.
- () Stavebný náklad činí 2,800.000 Ks.

Č) Stavbu bude" udržovať na vlastný
náklad a nebezpečenstvostavebník.

() Časový program stavby sa určuje
na roky 1943 a 1944 s postupným vynalo
žením ročných súm 500.000 a 2,300,000 Ks,

Č) Podľa 8 9 ods. 1 zákona poskytuje

sleného v Ods. 2 príspevok 54% do su
my 1,512.000 Ks. Na tento príspevok vy
platí štát 12.00GKs v hotovosti a zvyšok
príspevku do sumy 1,500.000 Ks uhradí
štát v pôžičkovej forme podľa 5 10 ods,
1 zákona, V dôsledku toho bude štat pla
tiť anuitu z pôžičky, ktorú politická obec
Vyhne obstará ma úhradu uvedeného
zvyškupríspevku.

() Župa Pohronská prispieva podľa 8
9 ods. 2 zákona na úhradu stavebného ná
klaďu vyčísleného v ods. 2 v hotovosti, a
to 10% čiže do sumy 280.000 Ks.

Dr. Medrický v. r.

Cena Ks 1.—.

135.
Vyhláška

ministra hospodárstva
zo dňa 21. augusta 1944

o finančnom zabezpečení uskutočnenia a
zaistenia udržovania korytovej úpravy
Budínskeho potoka v obcí Divín, okres Lo
vinobaňa, ako stavby štátom podporo

vanej,

Podľa 8 3 ods. 1 zákona č. 20/1941 SI.
z. (v ďalšom texte —. zákon“) a po do
hode s ministnom financií vyhlasujem fi
nančné zabezpečenie uskutočnenia a za
istenia udržovania korytovej úpravy Bu
dínskeho potoka v obci Divín, okres Lo
vinobaňa, ako stavby štátom podprovanej,
takto: |

() Úlohu stavebníka vykoná politická
obec :Divín, okres Lovinobaňa.

() Stavebný nákľad činí 2,000.000 Ks.
(Č) Úpravu a z jej príslušenstva 2 mo

sty budú udržovať na: vlastný náklaď a: ne
bezpečenstvo stavebník a vlastník vybu
dovaných mostov, takto:

a) stavebník udržuje úpravu a jej vo
doúpravné príslušenstvo, a to podľa S 8
ods. 2 zákona pomOcou udržovacej istiny
vo výške 50.000 Ks:

b) 2 mosty na vicinálnych cestách Mýt
na—Divín a Divín—Ružiná udržuje sprá
va vicinálnych ciest.

() Časový program stavby sa určuje
na roky 1942 až 1944 s postupným vyna
ložením ročných súm, a to 1,000.000 Ks
do konca roku 1943 a 1,000.000Ks v roku
1944,

Č) Podľa S 9"0ds. 1 zákona poskytuje
štát na úhradu stavebného nákladu vy
čísleného v ods. 2 príspevok, a to 70% do
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sumy 1,400.000 Ks. Na tento príspevok
vyplatí štát 200.000 Ks v hotovosti a zvy
šok príspevku do sumy 1,200.000 Ks
uhradí štát v pôžičkovej forme podľa 8 10
ods. 1 zákona. V dôsledku toho bude štát
platiť anuity z pôžičky, ktorú politická
obec Divín obstará na úhradu uvedeného
zvyšku príspevku,

() Župa Pohronská prispieva podľa 8 9
ods. 2 zákona na úhradu stavebného ná
kladu vyčísleného v ods. 2 v hotovostí,
a to 15% do sumy 300.000 Ks.

() Podľa $ 8 ods. 2 zákona poskytuje
štát na úhradu udržovacej istiny, vyčísle
nej v ods. 3, príspevok v hotovostí, a to
10%/ čiže sumu 35.000 Ks.

Dr. Medriícký v. r.

136.
Vládne nariadenie

zo dňa 23. augusta 1944,
ktorým sa vykonáva zákon o tovarov?m

záložnom líste,

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 43
zákona č. 185/1939 SI. z. na vykonanie zá
kona č. 85/1944 SI, z. nariaďuje:

S 1.

() Žiadosť, aby súd povoli]! uložiť od
pis tovarového záložného listu do sbierky
odpisov a aby predložený tovarový zá
ložný list opatril potvrdením podľa:$ 2 ods.
1 písm. j) zákona č. 85/1944 SI, z. (v ďal
šom texte — „zákon“) možno podďaťpí
somne alebo ústne do zápisnice (8 13 zák.
č. 100/1931 Sb. z. a n.).

() Na záhlaví žiaďosti treba uviesť:
„Vec tovarového záložného Mistu“,.

8 2.

Žiadosti, uvedené v 8 1, treba opatriť v
podateľni podacou značkou s primeraným
použitím $ 36 a nasl, spravovacieho po
riadku súdov.

7

8 3.

() Žiadosti, uvedené v $ 1, treba za
pisovať do osobitného registra tovaro
vých záložných listov, označeného „Tov“.
Register má tieto stípce: |

a) poradové číslo,
b) dátum podania,

0) meno, povolanie (zamestnanie) a
bydlisko (firma a jej sídlo) vystaviteľa,
prípadne údaj, či vystaviteľ je žiadateľom,

dd)meno, povolanie (zamestnanie) a
bydlisko (firmu a jej sídlo) veriteľa, prí
padne údaj, či veriteľ je žiadateľom,

e) údaj množstva a druhu hnuteľností
daných do zálohu,

f) údaj miesta, kde sa nachádzajú hnu
teľnosti dané do zálohu,

6) povolené dňa,
h) poradové číslo sbierky odpisov vy

daných tovarových záložných listov,
ch) potvrdenie vydané dňa,

1) zamietnuté dňa,
j])poznámka.
() Do poznámkového stípca "a zapíše

najmä podanie a vybavenie opravných
prostriedkov.

Č) O vedení registra platia inak usta
novenia spravovacieho poriaďku súdov,
Právoplatným yhovením alebo zamiet

nutím žiadosti je vec vybavená a zápis v
registri sa odčiarkne, Ak v druhom alebo
neskoršom roku po zápise žiadosti do re
gistra koná súd v jednotlivej veci podľa
55 74 a 15 zákona, zápis sa prenesie pod
pôvodným číslom na prvé listy regisira
bežného roku a ďalšie úkony Sa vyznačia
v poznámkovom stípci.

() Súdna kancelária vedie k registru
sozgam mien, a to v knižnej forme podľa
mien vystaviteľov a veriteľov.

S 4.

U) Súdna kancelária prv než predloží
zapísanú žiadosť sudcovi na vybavenie,
zistí v sozname mien, či o hnuteľnostiach,
ktoré sú predmetom predioženého tovaro
vého záložného listu, je v registri už zapí
saná žiadosť podľa S 13 zákona, týkajúca
sa tovarového záložného listu skôr pred
loženého a výsledok zistenia uvedie na
žiadosti.

() Ak suďca žiaďosti vyhovie, dá kar
celárii poukaz, aby zapísala povolenie do
registra, aby na odpis tovarového záložné:
ho listu napísala doložku podľa ods. 3 a
aby odpis založila ďo sbierky odpisov vy
daných tovarových záložných listov. V tej
to sbierke odpisy tovarových záložných
listov sa zaklaďajú podľa bežného poradia:
Radové číslo uvedené v ďoložke podľa ods.
3 treba vyznačiť tiež v pravom hornom ro
hu založeného odpisu. Sbierka odpisov to
varových záložných listov sa zakladá kaž
dý rok znova. |

Č) Na pôvodinu a odpisy. tovarového
záložného listu súdna. kancelária mapíše
túto doložku:
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„Podľa usnesenia zo dňa —.......—--—--I vás.Tov.0 súdzakla
dá odpis tohto tovarového. záložného tistu
pod rad. číslom do sbierky,
odpisov vydaných tovarových záložných
listov.

Okresný súd v
(“) Ak o nehnuteľnostiach, ktoré. sú

predmetom tovarového záložného listu, je
uložený odpis skôr prijatého tovarového
záložného listu, dodá sa k doložke podľa
ods. 3: „Predchádza tovarový záložný list
Č ,„ Tov . ——————————— .

8 5.

() Usnesenie o žiadosti sa doručí
účastníkom. Doložkou opatrený tovarový
záložný lisi súd vydá alebo zašle verite
ľoví podľa predpisov o vydávaní alebo
zasielaní cenných listín, druhý odpis
s ďoložkOu zašle poisťovateľovi. Odpisy
treba ako také označiť na záhlaví listiny.

Č) Na žiadosť veriteľa, podanú neskor
šie alebo súčasne so žiaďosťou 0 uloženie
odpisu tovarového záložného listu, doručí
sa veriteľovi tovarový záložný list obyčaj
ným doporučeným listom, veriteľ môže si
tiež tovarový záložný list ďať vyzdvihnúť
legitimovaným zástupcom.

Č) Aby sa povolenie urýchlene vyhoto
vilo, možno: použiť ustanovenie 5 183
sSpravovacieho poriaďku súdov. Veriteľo
vi, ktorý podáva žiadosť, má sa podľa
možnosti ihneď vydať povolenie spolu
s tovarovým. záložným listom, opatreným
doložkou podľa S 4 ods. 3.

8. 6,

Tvorenie čísla spisu, vedenie a ukla
danie spisu deje sa podľa príslušných
ustanovení spravovacieho poriadku súdov.

8 1.

() Ak v exekučnom konaní boly ze
xekvované hnuteľnosti, výkonný Orgán
musí v zápisnici o výkone exekúcie po
znamenať, či je v miestnosti, kde sú hnu
teľnosti, vyvesená tabuľka s údajmi podľa
S 14 zákona, vzťahujúcimi sa na zexekvo
vané hnuteľnosti,

() Výsledok zisťovania o tom, či odpis
tovarového záložného listu, týkajúceho sa
tých istých hnuteľností, je uložený v sbier
ke tovarových záložných listov, treba v
exekučnom spíse poznamenať.

— — — — — — — — —— — —— — —:— — — — — —

S8.

") Za prijatie složenej sumy na sú
doch v prípadoch 88 35 až 37 a 5 39
zákona treba žiadať,

() Za. vydanie složenej sumy musí žia
dať v prípadoch S 35 ods. 3 a S 36 ods.
2 zákona veriteľ, ktorý sa preukáže na
neho znejúcim alebo na neho prevedeným
tovarovým záložným listom v pôvoďľne.
Kvitovaný tovarový záložný list treba
predložiť súďu spolu so žiadosťou,

(“) Ak je podľa S 35 ods. 4 zákona po
hľaďávkakrytá len čiastočne, súd vydá
kancelárii poukaz, aby Cpatrila tovarový
záložný lisí touto doložkou:

„sumaKs... .... složenávysta
viteľom podľa S 35 zákona č. 85/1944 SI.
z. bola vydaná veriteľovi“.

() Písomnosti týkajúce sa tohto kona
nia treba pripojiť ku spisom.

59.
() Ak je exekučným. súdom: súd, na

ktorom bo: tovarový záložný list zapísa
ný, pripojí na veriteľovu žiadosť na tova
rový záložný list túto ďoložku:

„Podľa ispisov tunajšieho okresného sú
du čís.E 2 boľyhnuteľnosti,dané
do zálohu podľa tohto tovarového záložné
ho listu, predané dňa |.
Neuhradená suma ďlhu tohto tovarového
záložnéholistučiníKs |.0...

() Ak je exekučným súdom iný Okres
ný súd, pripojí doložku súd, na ktorom je
tovarový záložný list zapísaný, a to na zá
klade potvrdenia vydaného exekučným sú
dom a predloženého veriteľom.

S 10.

Veci súdneho konania nesporového: po
dľa 88 13, 35 až 37 a S 39 zákona tre
ba prideliť na každom súde vždy tomu
istému súdnemu oddeleniu.

8 11.

() O zapisovaní žalôb uplatňujúcich
nároky z tovarových záložných fistov do
súdnych registrov a o spisovaní protestov
súdnych aiebo verejnými notármi, platia
obdobne predpisy pre veci zmenkové.

() V sporovom registri v poznámkovom
stípci sa vyznačí značkou „Tov“, že ide o
žalobu z tovarového záložného listu.
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8 12,

V ročných štatistických výkazoch tre
ba uviesť počet došlých žiaďostí podľa $ 13
zákona, počet žiadostí koncom roka ne
vybavených a úhrn súm, na ktoré predlo
žené lovarové záložné listy znely, ako aj
počet žalôb uplatňujúcich nároky z tova
rových záložných listov podľa $8 74 zá
kcna z úhrnného počtu žalôb,

S 13.

Vládne nariadenie č. 148/1933 Sb. z. a
n, 3a zrušuje.

S 14.

Toto nariadenie. nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister pra
vosúdia.

Mach v.r.,
za predsedu vlády
Dr. Fritz v. r.

137.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 6. septembra 1944

o prenesení pôsobnosti Ministerstva vnú:
tra vo veciach policajných na Minister.

stvo národnej obrany,

Vláda Slovenskej republiky podľa $8:44
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

S1.

() Pôsobnosť Ministerstva vnútra vo
veciach verejnej bezpečnosti, verejného
poriadku, verejného pokoja a verejnej
mravnosti, do toho počítajúc aj pô
sobnosť vo veciach žandárskych a sbotov
uniformovanej a neuniformovanej stráže
bezpečnosti, sa prenáša na čas brannej po
hotovosti štátu na Ministerstvo národnej
obrany.

(7).Vo veciach prenesených podľa ods.
1 podliehajú úrady verejnej správy vnú
tornej, počítajúc do toho aj štátne poli
cajné úrady (riaditeľstvá), Ministerstvu
národnej obrany (S 1 ods. 3 zák. č.-19/
1939 SI. z.).

8 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ná
rodnej obrany a minister vnútra.

Dr. Jozei Tíso v. r.
Dr. Štefan Tíso v, r.

Mach v. r. Dr. Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružínský v. r. Ing. Lednár v. r.



Čiastka 33. Ročník 1944.

národnej banke.

138.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 6. septembra 1944,

ktorým sa doplňuje vládne nariadenie
o Slovenskej národnej banke,

Vláda Slovenskej republiky pôdľa. $ 44
zákona č. 185/1939 SI. z, nariaďuje:

ČI, 1.

Ustanovenia S 14 vládneho nariadenia
č. 44/1939 SI, z. sa doplňujú ďalším od
sekom tohto znenia: o

x

„() Zastupovaním #uverné-ra (vice
guvernéra), a to s plnou právomocou mô
že prezident republiky poveriť i niekto
rého člena bankovej rady.“

"čl. IL

Toto nariadenie madobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister financií.

Dr. Jozeí Tiso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Mach v. r. Dr. Kočíš v. r.
Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružínský v. r. Ing. Lednár v. r.

«

Cena Ks 1.—
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Čiastka 34. Ročník 1944.

roľníkom-utečencom nútenou krátkodo
ktorým sa menia právne predpisy 0

kov.

139.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 7. septembra 1944,

ktorým sa mení a doplňuje nariadenie s
mocou zákona o priechodnom opatrení pô
dy roľníkom-utečencom nútenou krátko

dobou árendou.

zákona č. 185/1939 SI, z. nariaďuje:

ČI. I.

Ustanovenia S 1 a $6 ods. 1 nariade
nia S mocou zákona č, 195/1941 SI. z. sa
menia a znejú takto:

81.
Vlastníci, árendátori a iní užívatelia

poľnohospodánskej pôdy vo výmere naď 50
ha sú povinní na príkaz Štátneho pozemko
vého úraďu (príslušnej štátnej obvodovej
úradovne pre pozemkovú reformu) dať z
ťejto užívanej pôdy do výšky 100/0do áren
dy slovenským roľníkom-utečencom, a to
najďlhšie na tri roky. Vlastníci, árendátori
a iní užívatelia pôdy vo výmere nad 50 ha
sú povinní v prípade potreby postarať sa
aj o také ubytovanie im do nútenej árendy
pridelených roľníkov-utečencov, ktoré im
umožní riadne hospodáriť na árendovanom
pozemku. Strany sú povinné o árende (ná
jme) uzavrieť smluvu. Ak sa strany medo
hodnú na podmienkach smluvy, určí ich na
žiadosť niektorej strany Štátny pozemkový
úraď (príslušná štátna Obvodová úradovňa
pre pozemkovú reformu) záväzne pre obe
strany.

$8 6.

U) Árendy (nájmy) trvajúce v čase na
dobudnutia účinnosti tohto mariadenia, kto

Cena Ks 1.—.

ré boly zriadené podľa vládneho nariadenia
č. 5/1939 SI, z. v znení vládneho nariadenia
č. 88/1939 SI, z. alebo podľa nariadenia s
mocou zákona č.“195/1941SI. z., sa predlžu
jú za doterajších podmienok, a to najdlhšie
na čas, uvedený v 8 1.

ČI, II.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Jozet Tíso v, r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Dr. Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr, Medrícký v. r.
Dr, Pružinský v. r. Ing, Lednár v, r.

140.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 7. septembra 1944,

ktorým sa menia právne predpisy o ústred.
nej cenzúrnej komisií.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona č. 185/1939 SI, z. nariaďuje.

čl. I.

Ustanovenia 8 24 ods. 7 zákona č. 50/
1944 SI. z. sa menia a budú znieť takto:

„() Vláda zriadi za brannej pohotovosti
štátu ústrednú cenzúrnu komisiu a rozhod
ne, či táto komisia má byť podriadená šé
tovi Úradu propagandy, prípadne niektoré
mu členovi viády. Táto komisia je povinná,
aby podľa rozhodnutí a pokynov šéfa Úra
du propagandy, prípadne vládou určeného
člena vlády cenzúru jednotne viedla,
usmerňovala, používala a kontrolovala,
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Šéf Úradu propagandy, prípadne vládou
určený člen vlády menuje a odvoláva jej
členov, pričom má dbať na to, aby v nej
boly zastúpené aj jednotlivé ministerstvá.
Orgány cenzúru vykonávajúce [doterajšiei Za brannej pohotovosti štátu zriadené) sú
vo vykonávaní tejto svojej činnOstipodria
dené priamo uvedanej cenzúrnej Komisii.“

ČI. II.

Toto nariaďenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho vláda.

Dr. Jozei Tíso v. r.
Dr. Štefan Tiso v, r.

Dr. Kočiš v. r.
Dr, Medrický v. r.
Ing, Lednár v. r.

Mach v. r.
Haššík v. r,
Dr, Pružinský v. r.

141.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 28. augusta 1944

0 zmene niektorých ustanovení zákona ©
prídavkoch na deti robotníkov a o drahofi

nej výpomoci na detí robotníkov.
Vláda Slovenskej republiky podľa S 44

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

Diel prvý.
Zmena zákona o prídavkoch na detí

robotníkov.
ČI. I.

Ustanovenie 8 1 zákona č. 217/1941
SI z. sa doplňuje ďalším odsekom tohto
znenia:

„() Prídavok podľa ods, 1 nepatrí za
mestnancovi, ktorému prislúcha výchovné
podľa právnych predpisov vydaných na
základe ustanovenia $8210 zákona č. 103/
1926 Sb. z. a 1.“

čl. II.

Ustanovenie S$ 6 zákona č. 217/1941
SI, z. sa doplňuje ďalším odsekom tohto
znenia:

„() “Zamestnávateľ neplatí "príspevok
podľa ods. 1 za zamestnancov uvedených
v81 ods 2."

Diel druhý.
Drahotná výpomOScna deti robotníkov.

8 1.

Robotnícka sociálna. poisťovňa poskyt
ne zamestnancom uvedeným v 8 1 zákona

Tlač: Kníhtlačiareň

č. 217/1941 SI. z. v znení čl. L dielu
prvého tohto nariadenia na mezaopatrené
deti jednorázovú drahotnú výpomoc vo
výške uvedenej v 8 2.

s 2.
() Drahotná výpomoc činí na každé

dieťa:
a) Ks 40.—, ak zamestnanec získal 60

až 90 príspevkových dní povinného nemo
cenského poistenia,

b) Ks 60.—, ak zamestnanec získal 91
až 180 príspevkových dní povinného ae
mocenského poistenia,

c) Ks 80.—, ak zamestnanec získal 181
až 210 príspevkových dní povinného ce
mocenského poistenia,

d) Ks. 100.—, ak zamestnanec získal 271
a viac príspevkových dní povinného «e
mocenského poistenia.

() Pre určenie výšky drahotnej výpo
moci je smerodajný počet príspevkových
dní započítateľných pre prídavky na deti
(58 3 a 4 zák. č. 217/1941 SI. z.).

() Drahotná výpomoc prislúcha: za
mestnancom na deti, na ktoré sa prizná
prídavok podľa zákona č. 217/1941 SI. z.
podľa vymerovacieho základu roku 1943
fa podklade prihlášok včas podaných v
roku 1944 (S 2 vl. nar. č. 227/1941 SI. z.).

() Drahotnú výpomoc vyplatí Robot
nícka sociálna poisťovňa z Fondu rodín
ných prídavkov (8 5 zák. čí. 217/1941 Si.
Z.) súčasne s jesennou polovicou prídavku
na deti,

8 3.

Pokiaľ toto mariadenie nepredpisuje
inak, vzťahujú sa na drahotnú výportvč
predpisy zákona č. 217/1941 Si, z. a vládneho nariadenia č. 227/1941 5],

Diel tretí.
Záverečné ustanovenie,

S 4.

() Ustanovenie čl, [ dielu prvého pla“
tí odo dňa 1. októbra 1941, ustanovenie čl,
II. dielu prvého — odo dňa 1. septembra
1941. |

(7) Ustanovenie dielu druhého nado:
búda účinnosť dňom vyhlásenia.

() Toto nariadenie vykoná minister
vnútra,

Dr, Jozei Tíso v. r.
Mach v. r.

aj za predsedu vlády
Dr, Pružinský v. r. Stano v. r.
Dr. Medrický v. r. Dr. Fritz v. r.

Andreja v Bratislave.
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počítania podľa letného času.

142.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 13. septembra 1944,

ktorým sa menia niektoré ustanovenia
zákona 0 obrane štátu,

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 44
zákona č. 185/1939 SI, z. nariaďuje:

č., I.

Ustanovenia S 64 ods. 5 zákona č. 131/
1936 Sb. z. a n. sa menia a budú znieť
takto:

„(Č) Zamestnanec, Ktorý hrubo poruší
povinnosti uvedené v ods. 2, môže byť
ihneď zo služby (práce) prepustený bez
disciplinárneho (kárneho) pokračovania.
Zamestnanca, ktorý nie je v služobnom
(pracovnom) pomere k štátu, môže zo
služby (práce) prepustiť tiež príslušný
štátny dozorný úrad. a ak ho niet, —
okresný úraď alebo tiež úrad (orgán), kto
rému to tieto úrady sveria. Pred prepu
stením treba porušenie. povinností uvede
ných v ods. 2 zistiť. Rozhodnutie o pre

toto vyhlásenie nahradzuje doručenie,
Proti rozhodnutiu o prepustení — ak ne
jde 0 rozhodnutie ústredného, vo veciach
jeho pôsobnosti najvyššieho správneho
úradu — môže zamestnanec podať do 15
dní odo dňa vyhlásenia rozhodnutia o pre
pustení v Úradných novinách odvoľanie k
úraďu, ktorý vykonáva: priamo dozor nad
úradom, ktorý ho zo služby (práce) pre
pustil: rozhodnutie o ťakom odvolaní je
konečné. Ak zamestnancovi bolo nepred
vídateľnou alebo neodvratiteľnou udalo
sťou bez jeho víny znemožnené podať v
uvedenej lehote odvoľanie, alebo ak roz
hodnutie o prepustení vydal ústredný
úrad, môže prepustený zamestnanec sa
ospravedlniť u trojčlennej komisie, zria
denej u Úradu predsedu vlády, ktorá —
ak zistí, že zamestnanec svoje povinnosti

Cena Ks 1.— .—

(ods. 2) hrubo neporušil — zruší rozhodnu
tie o prepustení: člénov tejto komisie me
nuje a odvoláva a jej rokovací poriadok
určuje vláda. Tieto ustanovenia platia aj
ohľadom sudcov.“

ČI, II.

Toto nariaďenie platí odo ďňa 1. sep
tembra 1944: vykonajú ho všetci členovia
vlády,

Dr, Jozef Tiso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Mach v. r. Dr. Kočiš v. r.
Haššík v, r. Dr, Medrický v. r.
Dr. Pružinský v, r. Ing. Lednár v. r.

» s
143.

Nariadenie
s mocou zákona

zo dňa 11. septembra 1944
o prechodných opatreniach ohľadom

správy obchodných spoločností.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

s1.
() Ak v dôsledku mimoriadnych voj

nových pomerov nemôžu správne a dozor
né orgány obchodných spoločností (úča
stinných spoločností, družstiev, spoločno
stí s r. o.) vykonávať svoju funkciu, usta
noví príslušné ministerstvo na prechodný
čas namiesto aich náhradné orgány s pô
sobnosťou vyhradenou správnym, poťaž
ne dozorným orgánom spoločností.

() Ustanovenie a odvolanie náhradné
ho orgánu podľa ods. 1 treba: vyhlásiť v
Úrdadných novinách, zápis do firemného
registra sa nevyžaduje.

82,
Toto nariadenie nadobúda

dňom vyhlásenia a platí
účinnosť

na čas brannej



3T2 Slovenský zákonník č.143.a 144,

pohotovosti štátu: vykoná ho minister ho- S 1.

spodáretva, minister financií, minieser vnú: Počítanie času podľa mariadenia s moTa a minister doprávy a verejných prác. cou zákona č. 27/1944 SI. z. prestáva o tre
Dr. Jozef Tiso v. r. tej hodine dňa 2. októbra 1944, V tomto

časovom okamihu Sa posunie počítanieDr. Šteijan Tíso v. r.
času o jednu hodinu (60 minút) nazpät,Mach v. r. Dr. Kočiš v. r.

Haššík v. r. Dr. Medrický v. r. 8 2
Dr. Pružinský v. r. Ing. Lednár v. r. ,

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykonajú ho všetci čle

144. novia vlády.

ariadene Dr.JozeiTísov. r.„s mocou zákona Dr. ŠtefanTíso v. r.
zo dňa 11. septembra 1944 —,mach v. r. Dr. Kočiš v.

o zrušení počítania podľa letného času. — Haššík v. r. Dr, Medrický v, r.
Vláda: Slovenskej republiky podľa $ 44 Dr, Pružínský v. r. Ing, Lednár v. r.

zákona č. 185/1944 SI. z. nariaďuje: —
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145.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 15. septembra 1944

o úprave niektorých platových a služob
ných pomerov osôb konajúcich službu v
brannej mocí za brannej pohotovosti štátu.

Vláda Sľovenskej republiky podľa 85
44 zákona č. 185/1939 SI, z. nariaďuje:

s1.
() Za službu v brannej moci (vojenskú

činnú službu) v smysle zákona č. 80/1943
SI. z. pokladá sa aj služba príslušníkov
podľa vojenských zásad organizovaných
sborov (HG, HMa pod.), ako aj iných osôb,
povolaných podľa S 28 zákona č. 50/1944
SL z. pre udržiavanie verejnej bezpečno
sti, verejného poriadku a verejného po
koja.

£) Za sľužbu v brannej moci (vojem
skú činnú službu) v smysle zákona č. 80/
1943 SI. z. pokľadá sa okrem toho aj služ
ba príslušníkov žandárstva, príslušníkov
uniformovaného i neuniformovaného
strážneho sboru a — ak boli pribraní na po
mocné služby podľa branného zákoma: za
brannej pohotovosti štátu — aj služba prí
slušníkov finančnej stráže,

() O peňažných i naturálnych náleži
tostiach osôb uvedených v ods. 1 a 2, na
koľko sa v tomto nariadení neurčuje inak,
pľatia predpísy platné pre vojenské osoby.

82.
Ustanovenia časti piatej (53 127 až

184) zákoma č. 80/1943 SI. z. vzťahujú sa
aj na osoby uvedené v $ 1 ods. 1 prípad
ne na ich pozostalých.

Cena Ks 1.20,

83.

() Zamestnávatelia povinní sú uvoľniť
svojich zamestnancov pre služby uvedené
v581 ods. 1.

(") Zamestnanci uvoľnení podľa: ods. 1
majú počas uvoľnenia nárok na požitky
voči Svojmu zamestnávateľovi,

Č) Vyplatené požitky ma požiaďanie
zamestnávateľa: refunduje v mesačných
čiastkach pozadu Ministerstvo národnej
obrany, výjmuc požiťky, na ktoré má
uvoľnený zamestnanec nárok podľa $ 66
ods. 3 zákona č. 80/1943 SI. z. alebo po
dľa výhodnejších ustanovení služobných
smľúv. Nárok na refundáciu požitkov tre
ba uplatniť do šesť mesiacov od ích splat
nosti,

() Ak uvoľnený zamesinanec pred na
stúpením služby podľa S 1 ods. 1 nemal
stále zárobkové zamestnanie, ktoré by
mu zabezpečovalo nárok na ďalšiu výpla
tu požitkov podľa 8 15 alebo podľa 8 16
zákona č. 80/1943 SI. z. a podľa ods. 2,
alebo ak ide o nezamesťnaného, môže mu
Ministerstvo: národnej obrany po dohode
s Ministerstvom financií na čas služby po
dľa 8 1 ods. 1 priznať paušálnu náhradu
civilných požitkov, a to pre slobodného až
do Ks 1.000.—, pre ženatého — do Ks
2.000.— mesačne.

() Ustanovenia časti štvrtej ($$ 112 až
126) zákona č. 80/1943 SI. z. neplatia ohľa
dom osôb uveďených v $81 ods. 1.

5 4

Nezachovanie ustanovení S 3 ods. 1 a
2 tresce sa podľa S 188 ods. 1 zákona č.
80/1943 SI. z.
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S 5.

Toto nariadenie platí odo dňa 1. sep
tembra 1944: vykoná ho minister márod
nej obrany so zúčastnenými ministrami.

Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Dr. Kočiš v. r.

Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr, Pružinský v. r. Iné. Lednár v. r.

Dr, Ondruška v. r.

Mach v. r.

146.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 15. septembra 1944

o určení čakateľskej doby pre čakateľov
na zriadenecké miesta polícajných stráž

nych sborov.

Vláda Slovenskej republiky podľa $344
zákona č. 185/1939 SI, z. nariaďuje:

51.
Čakateľská doba pre čakateľov na

miesta zriadencov v kategórii mužstva
uniformovaného i neuniformovaného poli
cajného strážneho. sboru určuje sa: Vo Vš2
tkých platových stupniciach (8 25 ods. 4
zák, č. 103/1926 Sb. z. a n.) na jeden rok.

8 2.

Čakatelia na miesta zriadencov (8 1),
ktorí v deň nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia vykazujú aspoň jednoročnú ča
kateľskú dobu, majú sa týmto ďňom usta
noviť za definitívnych zriadencov v uve
demej kategórii, ak splňujú aj ostatné pod
mienky pre ustanovenie,

S 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister ná
rodnej obrany s ministrom financií.

Dr, Jozef Tiso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Dr. Kočiš v. r.

Haššík v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr, Pružinský v. r. Iné. Lednár v. r.

Dr, Ondruška v. r.

Mach v. r.

147.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 15. septembra 1944

o skrátení učebnej a pomocníckej doby
v živnostiach viazaných preukazom spôso
bilostí počas brannej pohotovosti štátu,

Vláda Slovenskej republiky podľa.$44
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

51.
() Učebný pomer učňov v živnostiach

viazaných preukazom spôsobilosti, ktorí
sú povolaní do služby v brannej moOcialebo
do služby podľa S 28 zákona č. 50/1944
SI. z. pre udržanie verejnej bezpečnosti,
verejného poriadku a verejného pokoja
v rámci vojensky organizovaných sborov
(HG, HM a pod.), alebo dobrovoľne na
stúpia takúto službu, sa považuje za ukon
čený, ak učeň v deň nastúpenia takejto
služby preukáže aspoň dvojročnú učeb
nú dobu a dokončenie učebného pomeru
bolo znemožnené nastúpením do tejto
služby.

() UčňOm, ktorí v deň nastúpenia
služby uvedenej v ods. 1 nemali ešte: splne
nú dvojročnú učebnú dobu, započíta sa
čas, po ktorý konali službu v brannej
moci prípadne službu podľa $828 zákona
č. 50/1944 SI, z. pre udržanie verejnej
bezpečnosti, verejného: poriadku a verej:
ného pokoja (ods. 1), do učebnej doby,
pričom učebná doba skutočne strávená v
učebnom pomere nesmie byť kratšia než
dva roky.

82,
Pomocníkom —(továrenskými robotní

kom) v živnostiach viazaných preukazot:
spôsobilosti, ktorí nastúpia službu "uve
denú v S 1 ods. 1, započíta sa táto služba
do pomocníckeho zamestnania, príčom
doba iskutočného pomocníckeho zamest
nania nesmie byť kratšia než ďva roky.

8 3.

Ustanovenia $8 1 a 2 platia aj pre ut
ňov a pomocníkov — slovenských štátnych
príslušníkov, ktorí s povolením ministra
národnej obrany vstúpia do brannej moc
cudzieho. štátu, ako aj na učňov a pomoc
níkov — cudzích štátnych príslušníkov:
ktorí sú v učebnom pomere, prípadne V
pomocníckom zamestnaní v tuzemsku 2
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nastúpia službu v brannej moci v svojej
vlasti.

54.
Ustanovenia 88 1 až 3 treba použiť aj

na učňov a pomocníkov, ktorí nastúpili
vojenskú službu alebo službu podľa $ 28
zákona č. 50/1944 SI. z. pre udržanie ve
rejnej bezpečnosti, verejného poriadku a
verejného pokoja pred madobudnutím
účinnosti tohto nariadenia, ale po 31,
auguste 1944,

8 5.

Toto mariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ho
spodárstva. 1% ©

Dr. Jozef Tiso v. :.
Dr. Štefan Tiso v. r.

Dr. Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr, Pružínský v. r. Iné. Lednár v. r.

Dr, Ondruška v. r.

Mach v. r.

148.

. Mládne nariadenie
zo dňa 11. septembra1944,:

ktorým Sa čiastočne mení železničný pre
pravný poriadok,

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 85
ods. 1 zákona č. 86/1937 Sb. z. a n. naria
ďuje: „81

Ustanovenia železničného prepravné
ho poriaďku (príloha k vl. nar. č. 163/1938
Sb. z a n.) sa menia a doplňujú takto:

čl. 4, Záhlavie článku znie: „Preprav
ná povinnosť. Súkromné vozne,“

Za 8 3 zaradí sa nový 3 4 tohto znenia:

Lovaru vo vozňoch, ktoré na základe 0s0
bitnej smľuvy (zaraďovacej smluvy) boy
prepravcami zaradené do vozňového par
ku železnice (súkromné vozne). Zaraďo
vacia smluva upravuje.podmienky, za kto
rých železnica súkromné vozne zaraďuje,
drží zaraditeľovi k. dispozícii a za kto
rých zaraditeľovi počas zaradenia zod
povedá za stratu alebo poškodenie sú
krcmného vozňa. Zaraďovacie podmienky
musia byť schválené železničným správ
nym“ úradom. Zaraďovacia smluva zavá
zuje fiež užívateľa vozňa“.

čl. 7. Stratené a zabudnuté veci, Pla
tidlá.

$ 1. O stratených a zabudnutých ve
ciach platia ustanovenia $5 112 až 115
železničného zákoma,

$82. Okrem zákonných platidiel tuzem
ských prijíma železnica tiež zákonné pla
tidlá cudzozemské v staniciach, v ktorých
je to podľa jej uvážemia potrebné. Želez
mica výveskom u výpravní a výdajní vy
hlási, ktoré cudzozemské platidlá prijíma
a určí tiež prijímací kurz.

ČI. 8, PoriadkOvé ustanovenia,
8 1. Pre chovanie sa obecenstva na že

lezničnom pOzemku platia ustanovenia $8
107 a nasledujúcich železničného zákona.

$Š2. Rozopry medzi cestujúcimi a ro
zopry meďzi obecemstvom a zamestnanca
mi urovná dočasne (viď 8 3) v staniciach



prednosta (dozorný úradník), za cesty
sprievodca vlaku, podľa potreby vlak
vodič.

$83. Sťažnosti možno podať ústne ale
bo písomne, železničná správa má ich vy
baviť čo najskôr.

čl. 23. Cestujúci bez platného cestov
ného lístku, Vstup na nástupíšte,

$ 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 sta
nica alebo, ak sa nedá táto stanica hneď
nepochybne zistiť, z východzej stanice
vlaku až do najbližšej stanice, kde vlak
zastavuje cieľom vystupovania, dvomá
sobné cestovné, najmenej však 30.— Ks.
Tarifa môže určiť.úľavy.

8 2. Cestujúci, ktorý bez toho, žeby
bol vyzvaný, ohlási sprievodcovi, že nemá
platný cestovný lístok, je povinný zapla
tíť k tarifnému cestovnému prirážku. 5.—
Ks, tarifa môže určiť úľavy. Ak ce
stujúci nastúpi v stanicí, v ktorej sú ce
stujúci odkázamí platiť cestovné vo vlaku
(čl. 13 $ 1), ako at v iných prípadoch urče
ných tarifou, neplatí prirážku.

ČI. 27. Živé zvieratá v sprievode ce
stujúcich, Zodpovednosť za ne.

8 4. Cestujúci, ktorý vzal so sebou
zviera podrobené prepravnému a nemá
platný preukaz o zaplatení prepravného
(S 3), je povinný:

a) ak to ohlási sprievodcovi iba po vy
zvaní, aby .predložil preukaz, zaplatiť za
zviera — bez ujmy stíhania podľa trest
ných predpisov — z nástupnej stanice, ale
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bo ak sa nemôže táto stanica hneď ne
pochybne. zistiť, z východzej stanice vľaku
až do najbližšej stanice, kde vlak cieľom
vystupovania zastavuje, dvojnásobné do
vozmé, najmenej však 30.— Ks:

b) ak to ohlási sprievodcovi bez toho,
že bal vyzvaný, zaplatiť za zviera k tarif
nému dovoznému prirážku 5.— Ks, ak
však nastúpi cestujúci v stanici, v ktorej
sú cestujúci odkázaní, aby platili vo vlaku
(čl. 13 8 1) neplatí prirážku:

c) v prípade uvedenom pod písm. a) a
musí cestujúci zaplatiť tiež vedľajšie

poplatky.
Tarifa môže určiť úľavu,

Čl, 29, Pojem cestovnej batožiny. Pred
mety vylúčené z prepravy alebo prípuste
né na prepravu podmienečne,

8 1. Gestujúci môže podať ako. cestov
nú batožínu predmety, určené k jeho po
trebe, ktoré sú zabalené v cestovných
kutfroch, cestovných košoch, cestovných
vakoch, cestovných brašnách, cestovných
škatuliach na klobúky, príručných deb
nách a v iných obaloch tohto druhu.

8 2 () Okrem preďmetov balených
spôsobom uvedeným v $81 sa pripúšťajú
ako cestovné batožiny, tiež nebalené, s
výhradou prípadu uvedeného pod písm. d):

a) prenosné alebo pojazdné stoličky
pre nemocných, pojazdné stoličky nimi
riaditeľné s pomocným motorom alebo bez
neho, lehátka:

b) detské kočiarky:
c) cestovné kufry so vzorkami tovaru:
d) prenosné hudobné nástroje v skriň

kách alebo iných obaloch:
e) náradie pre predstavenia artistov

s podmienkou, že jeho úprava, objem a
váha dovoľuje ho rýchle naložiť a utniestiť
v batožinovom vozni:

f) meračské nástroje až do dížky 4 m
a príručné náradie,

£) ručné a športové sánky pre jednu
alebo dve osoby, lyže, plachty na kor
čuľovanie ako i člny do dížky 5 m,

h) bicykle s pomocným motorom ale
bo bez neho, motocykle bez prívesného
vozíka za predpokladu, že sú z nich sňaté
voľné súčiastky, brašnu pod sedadlom a
brašnu pripevnenú v ráme možno na ních
ponechať,

() Nádržky motorových vozidiel môžu
obsahovať pohonnú látku za predpokla
du, že prívod pohonnej látky k splynova
ču je zatvorený alebo pretlak nádržky
vypustený. V oboch prípadoch musí byť

splynovač vyprázdnený spustením moto.
ru. Ak sú náhradné nádržky pripevnené
k motoru, naplnené pohonnou látkou, mu
sia byť tieto nádržky riadne zatvorené.

Č) Tarifa môže obmedziť množstvo,
objem a váhu predmetov vyššie uvede
ných druhov pripustených na prepravu
ako cestovná batožina, prípadne môže ur
čiť ďalšie obmedzenia.

$83. Iné predmety, ktoré nie sú urče
né k preprave cestujúceho, môžu byť9ri
jaté ako cestovná batožina, ak to dovo
ľuje tarifa,

S 4 Ako cestovná batožina sú z pre
pravy vylúčené predmety uvedené v či.
45 a predmety, ktoré podľa čl. 46 sú pri
pustené na prepravu podmienečne: tarifa
môže určiť výnimky. i

ČL 30, Zodpovednosť cestujúceho za
cestovnú batožinu, prírážky,

8 1. Cestujúci zodpovedá za zachova
nie ustanovení čl. 29: ak ich nezachová,
postihujú ho následky z toho vzniklé. Že
leznica je Oprávnená, ak sa domnieva, že“
boly porušené tieto ustanovenia, preskú
mať hockedy obsah batožiny. Cestujú
ceho treba privolať ku preskúmaniu, ak
sa nekoná z dôvodov správnych opatrení,
ku ktorým je štát oprávnený v záujme
bezpečnosti alebo verejného poriadku. Ak
sa cestujúci nedostaví, alebo ak nemôže
byť vypátraný, treba previesť preskúma
nie v prítomnosti aspoň 1 svedka, cudzie
ho železnici: ak niet takého svedka, tre
ba pribrať aspoň 1 železničného. zamest
nanca, V tomto prípade upovedomí želez
nica cestujúceho o prevedení prehliaďky
najneskoršie pri vydaji batožiny.

$ 2. Ak je zistené, že boly porušené
ustanovenia: čl, 29 8 4, je cestujúci povin
ný, nehľadiac na stíhanie podľa trestných
predpisov, zamlatiť výdavky spôsobené
preskúmaním a prirážku podľa $ 3a ak
treba, tiež doplatiť na dovozné za tovať
a nahradiť škodu azda vzmiklú. ČI. 13 8 8
platí obdobne. i

S 3. Pokiaľ tarifa inak nestanoví, činí
prirážka za každý kg hrubej váhy toho
kusu, v ktorom boly:
a) predmety vylúčené z prepra

vy podľačl 4381B. . .50— Ks,
b) predmety prílohy A k čl. 46:
1. trieda I—la a I—Ib . 30— K:,
2. trieda I—le a 1—1d . 20.— Ks,
3. triedy I—Ie, II a II 10— Ks,
4. triedy IV, Va VI. . 2— Ks
najmenej však za batožinu . . 30.— Ks.
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c) pri porušení čl. 29 S 2 ods. Z
činí prirážka 50.— Ks za kus.
Čl. 51. S 3 platí obdobne.
čl. 31. Ustanovenia 88 1 a 2 znejú

takto:
8 1. Pokiaľ je u batožiny predpísaný

obal, musí byť balená tak riadne, aby bola
za prepravy chránená od úplnej a čiastoč
nej straty a poškodenia, ako i aby ne
mohla pošpiniť alebo spôsobiť škodu, a
to osobám, prevádzkovým prostriedkom
alebo iným predmetom. ,

S 2. Ak u batožiny, pre ktorú je pred
písaný obal, obal chýba, alebo je vadný,
ak je stav batožiny vadný alebo sú na
ňom zrejmé stopy poškodenia, môže byť
odmietnutá. Ak ju železnica predsa
prijme na prepravu, je oprávnená pozna
menať nedostatok na batožinovom lístku.
Ak cestujúci prijme batožinový lístok
s takou poznámkou, platí to za uznanie
tohto nedostatku.

čl, 48. Ustanovenía 88 8 a 9 sa menia
a znejú takto:

S 8. Ak. miesto na prednej strane ná
kladného listu, určené pre označenie to
varu a údaj váhy, nestačí/ musí odosiela
teľ použiť poslednú stranu: podľa potreby
musí pripojiť k nákladnému listu a sta
restlive pripevniť vložky rovnakej veľko
sti ako nákladný list a každú podpísať. V
nákladnom liste musí odosielateľ na mie
ste určenom pre označenie tovaru na ne
poukázať a — ak udáva tiež úhrnnúváhu
zásielky — musí ju zapísať do nákladného
listu na mieste určenom pre označenie vá
hy. K nákladnému listu musí Odosielateľ
ešte pripojiť ďva priepisy. zápisov z po
slednej strany nákladného listu alebo
z vložiek.

8 9, Odosielateľ môže zapísať na po
slednú stranu nákladného listu krátke zá
znamy, týkajúce sa zásielky, iba ako
zprávu pre prijímateľa a bez záväznosti
a zodpovedností železnice, napr. „Zásiaľka
p. N“, „Zo zásielky p. N.“, „Z rozkazu
p. N.“, „Pre p. N.“, „Na ďalšiu prepra
vu p. N.“, „Pre lodnú trať N“, „Pre loď

N“, „Z lodnej trate N“, „Z lode N“, „Pre
automobilovú trať N“, „Z automobilovej
trate N“, „Pre leteckú trať N“, „Z letec
kej trate N“, „Na vývoz do N“, „Poiste
né priN“. $

čl. 58. Ustanovenie $ 8 sa mení a znie
takto:

8 8. Tarifa určuje, či a za akých
podmienok železnica prekladá zásielku
priamo prepravovanú z úzkorozchodnej
trate na trať normálne rozchodnú alebo
opačne, ako aj či a za akých podmienok
je dovoľené dopíňať zásielku prikládkou
v stanici ma caste.

ČÍ. 82. Za S 9 vsunie sa nový 8 10
tohto znenia:

„8 10. Na úzkorozchodných tratiach
pre prepravu zvierat v úzkorozchodných
vozňoch neplatia ustanovenia $ 1 o svet
lej šírke vozňa a 35“.

čl. 90, V $ 1 text „(ČI. 29 $ 2)“ nahra
dzuje sa textom ,„(ČI, 29 8 4)“.

$2.
Doterajší vzorec prílohy B sa zrušuje

a nahradzuje novým.

S 3.

Doterajšia značka železničného pre
pravného poriadku „ž. p. č.“ nahradzuje
sa značkou „ŽPP.“ Doterajší pojem ,„„Do
zorčí úrad“ mahradzuje sa pojmom ,„Že
lezničný správny úrad“,

54.
Vládne nariadenie č. 123/1942 Si. z. sa

zrušuje,
85.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister do
pravy a verejných prác.

Dr. Šteian Tíso v. r.
Ing. Lednár v. r.
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Miesto pre označenie tovaru, pre odosielateľovu adresu alebo pre zápisy podľa čl.
48 8 9 ŽPP,

UPOZORNENIE!Pred písaním na túto stranu nákladný list rozložiť!
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149.
Vládne nariadenie

zo dňa 19. septembra 1944
<. zrušení vládneho nariadenia o dočasnom

sídle Najvyššieho správneho súdu za
brannej pohotovosti štátu.

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 1
Ods. 1 zákona č. 47/1944 SI. z. nariaďuje:

81.

Vládne nariadenie č. 54/1944 SI. z. sa
Zrušuje.

82.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

«dňom vyhlásenia, vykoná ho predseda
vlády.

Dr. Štefan Tíso v. r.

150.
Vládne nariadenie

zo dňa 19. septembra 1944,
ktorým Sa zvyšuje poľný prídavok
vojenských osôb z počtu mužstva.

„Vláda Slovenskej republiky podľa 8 3
zákona č. 83/1932 Sb. z. a n. nariaďuje:

8 1.

Poľný prídavok vojenských osôb z
počtu mužstva, počítajúc do toho aj pod
dôstojníkov z povolania, určený v $ 15
ods. 2 vládneho nariadenia č. 111/1934 Sb.
Z. a 0. zvyšuje sa o Ks 6— na ďeň.

8 2.

Toto mariadenie platí odo dňa 1, sep
tembra 1944: vykoná ho minister národnej
obrany so zúčastnenýmiministrami.

Dr. Štefan Tíso v. r.
Haššík v. r. Dr, Pružinský v. r.
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Čiastka 37. Ročník 1944,

vých predpisov.

151.

"Nariadenie
s mocou zákona

Zo dňa15. septembra 1944
o príspevkoch štátu na uhradenie pre
vádzkových schodkov Slovenskej Dunaj
plavby, účastínnej spoločností, počas mi
moriadnych pomerov spôsObených vojnou.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona č. 185/1939 SI, z. nariaďuje:

s1.
() Minister financií sa splnomocňuje,

aby po dohode s ministrom hospodárstva
prispieval Slovenskej Dunajplavbe,
stinnej spoločnosti, (v ďalšom texte —
„Spoločnosť“) na úhradu prevádzkových
schoďkov, ktoré vznikly Spoľočnosti po
čas mimoriadnych pomerov spôsobených
vojnou tým, že Spoločaosť musí na úrad
ný príkaz udržovať preváďzkovú pohoto
vosť alebo nerentabilnú prevádzku,

() Výšku a spôsob príspevkov určí mi
nister financií po dohode s ministrom ho
spodárstva,

() Priznaním príspevku podľa ods. 1
stráca spoločnosť nárok na náhradu ško
dy podľa 88 161 a 162 zákona č. 131/1936
Sb z. a n.

82.

Minister financií sa splnomocňuje, aby
prostrieďky potrebné podľa S 1, ak ich
nebude vedieť uhradiť z riadnych štátnych
príjmov, opatríl úverom,

Cena Ks 1.—,

8 3.

Toto nariadenie madobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister fi
nancií a minister hospodárstva.

Dr. Jozei Tiso v. r.

Dr. Šteian Tíso v, r.

Dr. Medrický v. r.
Ing. Lednár v. r.

Dr. Ondruška v. r.

Mach v. r.

Dr. Pružinský v. r.
Dr. Kočiš v. r.

152,
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 19. septembra 1944

o zmene devízových predpísov.

Vláda Slovenskej republiky podľaS 44
zákona č. 185/1939 SI, z. nariaďuje:

ČI. I.

Ustanovenia 8 9 vládneho nariadenia
č. 102/1939 51. z. sa menia a znejú takto:

„() V cestovnom styku je dovolené tu
zemcom ($81 ods. 1) počas jedného kalen
dárneho mesiaca vyviezť do cudzíny na
cestovný pas bez povoľenia Sľovenskej
národnej banky v tuzemských minciach a
drobných papierových peniazoch po Ks
10.— a Ks 20.— najviac sumu Ks 300,—
(voľná hranica). V rámci tejto sumy je do

dzozemskými platidlamť a vyviezť do cu
dzíny bez povolenia Slovenskej národnej
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banky aj cudzozemské platidlá, úhrnom
však najviac do hodnoty Ks 100.—.

() Tuzemské platidlá, počítajúc do toho
i platidlá, ktoré nie sú v obehu, je dovo
ľené dovážať a zasielať na územie Sloven

národnej banky. V cestovnom styku však
môže cestujúci doviezť na cestovný pas
bez povolenia Slovenskej národnej banky
počas: jedného kalendárneho mesiaca naj
viac Ks 300.— v minciach a drobných pa
pierových peniazoch po Ks 10/— a Ks
20.—.

E) Pľatidlá vyvážané a dovážané v
rámci voľnej hranice podľa ods. 1 a 2 tre
ba zapísať do „Záznamu o prídele valút“
a ak cestujúcinemá „Záznamo prídele
valút“, — do cestovného pasu.

() Osoby, ktoré majú bydlisko v územ
nom pásme, -ktoré bolo medzištátnymi
smluvami o pohraničnom styku vyhlásené
za pohraničné pásmo, smú na pohraničný
preukaz v tomto styku bez osobitného po
volenia Sľovenskej národnej banky vy

viezť tuzemské a cudzozemské platidlá do
výšky Ks 30.— denne, najviac však Ks
300.— v jednom kalendárnom mesiaci, a
doviezť tuzemské platidlá do výšky Ks
30.— denne, najviac však Ks 300,— v jed
nom kalendárnom. mesiaci,

Č) Pľatidlá vyvážané a dovážané v
rámci voľnej hranice podľa ods. 4 treha
zapísať do „Pohraničného záznamu vyvá
žaných platidiel“.

čl, II. >

Toto nariadenie madobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister fi
nancií,

Dr, Jozef Tíso v.r. %

Dr, Šteian,Tiso v. r. !

Mach v. r. Dr. Medrický v: r.“
Dr. Pružínský v. r. Ing, Lednár v. r.

Dr. Ondruška v. r.Dr. Kočiš v. r.
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153. zrušil rozhodnutie o prevode podniku po
. . dľa ods. 1, môže nariadiť jeho likvidáciu

Ň Nariadenie alebo previesť ho na iného uchádzača po

s mocou zákona dľa príslučnýchustanovení nariadenia č.
zo dňa 19. septembra 1944 a, SI. z., poťažnezákona č. 148/1943 z.

$ odnfmsainéiživnostenských oprávnení. () O zrušení rozhodnutia © prevode
Vláďa Slovenskej republiky podľa 8 44 podníku podľa ods. 1 upovedomí Ústreď

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje: ný hospodársky úrad príslušný živnosten
ský úrad, ktorý z úraďnej moci zruší živ

8 1. nostenské oprávnenie.

() Živnostenský úraď druhej stolice
odníme oprávnenie na výkon. živností, ak S 3.

zistí, že proti majiteľovi súi námietky Likvidátora, ktorý poruší povinnosti
z dôvodov verejného záujmu. Ak udelilo 1fožené mu na základe ustanovení 88 1

nljalotočný s est Mhospodárstva, je alebo 2 alebo nezachováva úpravy a prí
vl ľu prisťušmé toto TAMSČEĽSTVO.— Kazy vydané podľa týchto ustanovení, po

) Pri odňatí ab (ods. ) r — tresce okresný (štátnypolicajný) úrad za
dovanie. vodníku. ehrotu ma ZIkVI" —priestupok zatvorením od jedného dňa dovädne podiu. 90dní a trest d Ks 100.—

©) Na vykonanie likvidácie môže úrad do Ks 100.000.—Nevymožiteľný peňažný
na účet majiteľa podniku ustanoviť aj trest sa premení na trest zatvorenia od.

osobu oď majiteľa podniku rozdieľnu, pri- jedného dňa do 90 dní. Podmienečný od„ čom určí podmienky a spôsob likvidácie. 1144 trestu: le vylúčený
“Výšku odmeny likvidátora určuje a ná- je vy Y

i hradu hotových výdavkov schvaľuje úrad, S 4ktorý nariadil likvidáciu. č
U) Vládne nariadenie .č. 169/1939 SI.

3 Z. z. v znení nariadenia s mocou zákoma č.
() Ak ide o živnostenské podniky, na 2191942 SI. z. a vládne nariadenie č. 40]

ktoré sa vzťahuje $ 8 ods. 2 zákona č. 1939 SI. z. v znení naťiadenia s mocou
148/1943 SI. z., môže Ústredný -hospodár- zákona č. 243/1942 Sl, z. sa zrušujú.
sky úrad zrušiť rozhodnutie o prevode () Pokračovanie započaté podľa pred
podníku, ak proti prevoditeľoví sú“ná-. pisov uvedených v ods. 1 a ešte neukon
mietky s hľadiska verejného záujmu, čené má sa ukončiť podľa ustanovení

U) Ak Ústredný hospoďársky úrad tohto nariadenia,

Cena Ks 1.20.
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S 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister ho
spodárstva.

Dr. Jozet Tíso v. r.
Dr. Štejan Tíso v. r.

Mach v. r. Dr. Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Ing. Lednár v. r.

Dr. Ondruška v. r.

154.
Nariadenie

- s mocou zákona
zo dňia21. septembra 1944

o dôverníkoch v priemyselných, obchod
ných a remeselných podníkoch.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

S 1.

() Priemyselné, obchodné a remeselné
podniky majú byť vedené v súlade s ho
spodárskymi a inými verejnými záujmami
štátu.

() Keď to hospodárske alebo iné ve
rejné záujmy vyžadujú, môže byť do pod
nikov uvedených v ods. 1 menovaný dô
verník.

8 2.

Dôverníka menuje:
a) IMinistenstvo hospodárstva do vý

robných poďníkov iprevádzaných po #o
váreňsky a do obchodných živností, ma
júcich rozsah veľkoobchodu,

b) okresný (mestský notársky) úrad do
podnikov ostatných.

8 3.

Dôverníka môže Kedykoľvek odvolať
Ministerstvo hospodárstva alebo úrad,
ktorý ho menoval,

8 4.

„© Dôverníkom môže byť mravne za
chovalý slovenský štátny občamaspoň 24
ročný a podľa možnosti aj odborna vzde
laný.

() Dôverníkom nemôže byť dlžník
podniku.»

() Pri výkone funkcie má dôverník
postavenie verejného orgánu. Nezakladá
sa však tým žiadny služobný pomer anť
vočí podniku, ani voči štátu.

(“) Funkcia dôverníka je čestná. Dô
verník má márok len na náhradu hotových
výdavkov, ktoré vypláca štát a uhradzuje
majiteľ (prevodzovateľ) podniku.

S 5,

() Dôverník má funkciu kontrolnú.
Dozerá na hospodárenie podniku a pred
kladánávrhynaodstráneniezávad,keď
súporušené zásady uvedené v $1. Tým
cieľom môže nahliadnuť do všetkých kníh,
záznamov ako aj iných pomôcok, ktoré
súvisia s vedením poďniku. Nesmie prijí
mať ani poukazovať žiadne platby pod
niku.

() Verajné, odborné a stavovské kor
porácie a ustanovizne sú povinné v rámci
svojej pôsobnosti poskytnúť dôverníkovi
rady a informácie, o ktoré požiada.

S6.

Proti opatreniam podľa 88 2 a 3 nie
je prípustné odvolanie. u

S 7.

Dôverník je povinný zachovať mlčan
livosť o skutočnostiach, o ktorých sa do
zvedeľ pri výkone svojej funkcie a ktoré
majú byť v záujme riaďneho vedania pod
niku utajené,

88.

Majiteľa (prevodzovateľa) alebo jeho
zmocnenca, ktorý prekáža dôverníkovi
riadne plniť funkciu, potresce okresný
(štátny policajný) úrad pre priestupok pe
ňažným trestom od Ks 10 do Ks 50.000.—
alebo zatvorením od jedného dňa do 60
dní. Nevymožiteľný peňažný trest treba
premeniť ma zatvorenie do 60 dní.

s9,
Toto nariaďenie nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia, vykoná ho minister ho
spodárstva So zúčastnenými ministrami.

Dr. Jozet Tiso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Mach v. z. Dr. Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Ing. Lednár v. r.

Dr. Ondruška v. r.
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155.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 21. septembra 1944,

ktorým .sa dSplňuje nariadenie s mocou
zákona o dočasných obmedzeniach v žív

kaní,

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona č. 185/1939 SI, z. nariaďuje:

čl I.

Ustanovenia S 4 nariadenia s mocou
„zákona č. 359/1940 SI, z. sa doplňujú ďal
"šími odsekmi tohto. znenia:

„() Ak to verejný záujem vyžaduje,
môže Ministerstvo hospodárstva odňať
povolenie udelené podľa ods. 1, ako aj
povolenie udelené ma základe vládneho
nariadenia č. 265/1938 Sh. z. an.: taktiež
môže Ministerstvo hospodárstva vysloviť
zánik členstva vo verejných obchodných
spoločnostiach, .komanditných spoločno
stiach a spoločnostiach S r. 0, zánik
funkcie v orgánoch (správnych, zastupu
júcich a dozorných) spoločností podľa ob
chodného alebo občianskeho práva, u
ktorých predmet podnikania pozostáva

aj zánik prokúry vôbec.
() Odňatie povolenia (vyslovenie zá

niku). treba, doručiť súdom cieľom: prísluš
ných“ "záznamov vo firemnom registri.
Uverejnenie rozhodnutia o odňatí povole
nia (vyslovení zániku) v Úraďných novi
nách má pre strany aj účinky doručenia.“

ČI. II.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister ho
spodárstva po dohode s ministrom pravo
súdia..

Dr. Jozef Tíso v. r.
Dr. Štejan Tíso v. r.

Dr. Kočiš v. r.

Haššík v, r. Dr, Medrícký v. r.
Dr. Pružinský v. r. Ing, Lednár v. r.

Dr. Ondruška v. r.

Mach V.r.

1

156.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 21. septembra 1944

o dočasnej správe opustených domSv
a bytov.

Vláda Slôwenskej republiky“ podľa $ 44
zákona č. 185/1939 SI, z. nariaďuje:

y S 1,

() Ak bol vrobvode niektorého obec
ného (obvodného) notánskeho úradu (v
Bratislave — Mestského notárskeho úra
du) opustený držiteľom obytný dom alebo
byt, je počas brannej pohotovosti šiátu
obecný (obvodný) notársky úrad (v Brati
slave — Mestský notársky úrad) opráv
mený ustanoviť pre ne dočasného správcu.

(“) Dom (byt) sa pokladá za opustený
podľa tohto nariaďenia, ak jeho držiteľ ho
neObýva vyše osem dní a je o ňom známe
alebo je v dôvodnompodozrení, že vyvíja
činnosť štátu nepriateľskú.

82.

Okresný úrad, župný. úrad alebo Mi
nisterstvo vnútra sú oprávnené učiniť
opatrenie uvedené v $3 1 v tých prípa
doch, v ktorých obecný (obvodný) notár
sky úrad (v Bratislave — Mestský notár
sky “úrad) neučinil alebo nemohol učiniť
toto opatrenie.

83.

Opatrenie uvedené v 8 1 môže byť
učinené buď z moci úradnej, buď na ná
vrh verejného úraďu (orgánu), prípadne na
návrh osôb (fyzických alebo právnych),ktoré majú na užívateľnosti alebo užíva
ní domu (bytu, bytového zariaďenia) zá
ujem.

s4.
() Dočasným správcom (8 1 ods. 1)

môže byť slovenský štátny občan, mravne
zachovalý, aspoň 24-ročný.

() Pred uvedením dočasného správcu
do úraďu treba vyhotoviť inventár vecí
nachádzajúcich sa v dome (byte).

) Ináč ohľadom dočasnej správy tre
ba použiť obdobne ustanOvenia 8 13 ods.
4 až 8, 8 14 ods. 1 až 34a $ 15 vládneho
nariadenia č. 197/1936 Sb. z. a n.
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2 () Veci podliehajúce skaze majú byť
ihneď odpredané a výťažok uložený v
prospech držiteľa domu (bytu) do úradné
ho depozitu, Odpredaj týchto vecí preve
die obecný (obvodný) notársky úraď (v
Bratislave — Mestský notánsky úrad) na
verejnej dražbe, Veci podliehajúce viaza
nému hospodáreniu treba odovzdať za
úradnú cenu príslušnému úradu k dispozí
cii na ciele verejného zásobovania,

S>.

Obecný (obvodný) notársky úraď (v
Bratislava — Mestský notánsky úrad) mô
že v prípadoch Osobitného zreteľa hod
ných prideliť opustený dom (byt) i s po
trebným bytovým zariadením do užívania
za úplatu určenú Okresným (Mestským
notárskym) úradom. Užívateľ domu (by
tu) má ho, ako aj zariadenie jeho užívať
so starostlivosťou riaďneho držiteľa domu

„ (bytu). |
$8 6.

Opravné prostrieďky proti opatreniam
podľa tohto nariadenia nemajú odkladné
ho. účinku.

8 7.

Opatrenia podľa tohto nariadenia pre
stávajú, ak a nakoľko budú učinené opa
trenia podľa zákona č. 262/1939 SI. z. a
vládneho nariadenia č. 117/1940 SÍ. z. a
nevykonajú sa, ak a nakoľko boly učíne
né opatrenia podľa uvedených právnych
predpisov. 

S 8.

Toto mariaďenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister
vnútra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Jozei Tíso v. r.
Dr, ŠtefanTiso v. r.

Mach v. r. Dr. Kočíš v. r.
Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Ing. Lednár v. r.

Dr, Ondruška v. r.

157.
Zákon

zo dňa 25. septembra 1944,
ktorým sa mení zákon o mimoriadnej daní,
postíhujúcej dividendy a úroky z niekto
rých cenných papierov pevne zúročiteľ

ných.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

s
ČI. I.

Ustanovenie $ 1 ods. 3 zákona č. 16/
1936 Sb. z. a n. v znení zákona č, 256/
1942 SI. z. sa mení a znie takto: —

„() Daň podľa ods. 1 zvyšuje sa u pô
žitkov vyplatených zo ziskov obchodných
rokov 1941 až 1946 [1940/1941 až 1945/
1946], ak presahujú 8% nominálnej hod
noty, o 100%, ak presahujú 10% nomi
nálnej hodnoty, o 300%, ak presahujú
12% nominálnej hodnoty, o 400%.“

ČI. II.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
1. januára 1945, vykoná ho minister fi
nancií.

Dr. Jozef Tíso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Dr. Štefan Tíso v. r.

Dr. Pružinský v. r.

158.
Zákon A

zo dňa 25. septembra 1944,“.
o podpore na sústavné zveľaďovanie.

poľnohospodárstva. —..„:it.j

Snem Sloveňskejrápubiiký84natomtozákone:“lU.
v. S 1.

Na sústavné zvyšovanie poľnohospo
dárskej výroby a na sústavné zveľaďova:
nie poľnohospodárstva zaradí sa v rokoch
1945 až 1953 každoročne do štátneho roz
počtu v kapitole Ministerstva hospodár
stva výdavok od Ks 50,000.000 do Ks
100,000.000. 2A

S2,

Prostriedky uvedené v 8 1 použije mi
níster hospodárstva za súčinnosti ministra
financií v rámci desaťročného poľnoho
spodárskeho zveľaďovacieho programu,
ktorý vyžaduje schválenie vlády.

8 3.

Podľa programu uvedeného vš Žv
jednotlivom rozpočtovom roku zamýšlľa
né akcie po vypočutí Roľníckej komory
určí minister hospodárstva, súčasne treba
rozvrhnúť do štátneho rozpočtu pojatý
úver na ten-ktorý účel.



391

54.

S úverom zabezpečeným podľa záko
na č. 1/1944 S]. z. v kapitole Ministerstva
hospodárstva titul 7 S 8, ktorý nebol vy
čerpaný do dňa nadobudnutia účinnosti
tohto zákona, nakladá minister hospodár
stva v rámci desaťročného poľnohospo
dárskeho zveľaďovacieho programu podľa
tohto zákona,

S 5.

“Tento zákon nadobúda účianosť.dňom
vyhlásenia: vykoná ho minister hospodár
stva a minister financií.

Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Dr. Štefan Tíso v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr, Medrický v. r.

159.
Vyhláška

ministra hospodárstva
zo dňa 2. septembra 1944

o finančnom zabezpečení uskutočnenia a
udržovania korytovej úpravy Kremnícké
ho potoka a zaisťovacích prác na jeho
prítokoch v okresnom sídle Kremníca ako

stavby štátom podporovanej.

Podľa $ 3 ods. 1 zákona č. 20/1941 SI.
z. (v ďaľšom texte — ,„zákon“) a po do
hode s ministrom financií vyhlasujem fi
naačné zabezpečenie uskutočnenia a udr
žovania korytovej úpravy Kremnického
potoka a zaisťovacích prác na jeho príto
koch v okresnom sídle Kremnica ako stav
by štátom podporovanej, takto:

() Úlohu stavebníka vykoná politická
obec mesto Kremnica,

() Stavebný náklad činí v Ks
1. na vlastnú úpravu a

zaisťovacie práce s príslušen
stvom 0. 1,400.000

2. na zakrytie časti upra
veného koryta 100.000

spolu 7,500.000
() Stavby budú udržovať ma. vlastný

náklad a nebezpečenstvo stavebník, poli
tická. obec mesto Kremnica a užívatelia
mostov a lávok k súkromným objektom
takto:

a) stavebník udržuje úpravu potoka a

podľa $88 ods. 2 zákona pomocou udržo
vacej istiny v sume 400.000 Ks,

b) politická Obec mesto Kremnica udr
žuje mosty a lávky vybudované na obz2c
ných cestách a verejnom priestore, ako
aj zakrytú časť upraveného koryta,

c) mosty a lávkyk súkromnýmobjek
tom udržujú ich užívatelia.

() Časový program stavby sa určuje na
roky 1939 až 1944 s postupným vynalože
ním ročných súm, a to 7,000.000 Ks do
konca roku: 1943 a 500.000 Ks v roku 1944,

) Podľa S 9 ods, 1 zákona poskytuje
štát na úhradu stavebného mákladu vyčís
leného v ods. 2 pod č. 1 príspevok, a to
75% do sumy 5,550.000 Ks. Na tento prí
spevok vyplatí štát 3,550.000 Ks v hoto
vosti a zvyšok príspevku do sumy
2,000.000 Ks uhradí štát v pôžičkovej
forme podľa 8 10 ods. 1 zákona. V dôsled
ku toho bude štát platiť anuitu z pôžičky.
ktorú politická obec mesto Krzmnica 0b
stará na úhradu uvedeného zvyšku ptrí
spevku.

() Župa Pohronská prispieva podľa $ 9
ods. 2 zákona v hotovosti 15%0 na staveb
ný nákľad vyčíslený v ods. 2 pod č. 1 do
sumy 1,110,000 Ks.

() Podľa S 8 ods. 2 zákona poskytuje
štát na úhradu udržovacej istiny vyčísle
nej v Ods. 3 písm. a) príspevok v hotovo
stí, a to 70% — čiže sumu 280.000 Ks.

Dr. Medrický v. r.

160.
fu! Zákon

zo dňa 25. septembra 1944
o splátkach na niektoré vodné stavby.

Snem Slovenskej republiky sa usnie
sol na tomto zákone:

$1.
() Minister hospodárstva sa splnomoc

ňuje uložiťpovinnosť predďavkového plate
nia ročných splátok vyplývajúcich z pria
mej účasti pozemkového majetku na nie
ktorých vodných stavbách štátom podpo
rovaných a ním podľa S 17 zákona č. 20/
1941 SI. z. (v ďalšom texte — ,„zákon“)
uskutočňovaných.

(Č)Povinnosť preddavkového platenia
podľa ods. 1 sa vzťahuje len na stavby fi
nančne zabezpečené podľa 8 3 ods, 1 zá
kona.
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(") Počet ročných splátok podľa ods. 1
nemá zpravidla prevyšovať počet rokov,
ktorý sa má určiť v splátkovom pláne po
dľa 8 17 ods. 3 zákona.

() Úhrn ročných splátok podľa ods. 1
nemá prevyšovať 90% nákladu, ktorý ma
jú uhradiť záujemci podľa S 17 ods. Z zá
kona vo výške podľa 8 9 zákona.

82.
Pri stavbách rozrobených v deň na

dobudnutia účinnosti tohto zákona môže
minister hospodárstvá uložiť povinnosť
preddavkového platenia podľa $ 1 aj pred
technickým ustálením a administratívnym
vybavením záujmového územia podľa 5 17
zákona.

8 3.

() Preddavkové splátky vyrubí štátny
dozorný stavebný orgán vodohospodár
skej služby Ministerstva hospodárstva, a
to obdobným použitím ustanovení plat
ných pre ustálenie splátkového plánu po
dľa 8 17 ods. 3 zákona.

(") Proti výrubu podľa ods. 1 sa nepri
púšťa ani odvolanie ani sťažnosť na Naj
vyšší správny súd.

84.
Výkaz preddavkových splátok doručí

sa príslušnémudaňovémuúradua je listín
ným dokladom pre ich. vyberanie daňo
vými úradmi, ako aj exekučným titulom
daňovej exekúcie.

85.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom

vyhlásenia a platí do konca roku 1946,
vykoná ho minister hospodárstva so zú
častnenými ministrami.

Dr. Jozei Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Dr. Štefan Tiso v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrícký v. r.

,

161.
Vyhláška

ministra národnej obrany
zo dňa 26. septembra 1944

o zrušení vyhlášky o nástupných termí
noch do prezenčnej služby v roku 1944,

Podľa 8 14 ods. 4 zákona č. 30/1943 SI.
z. vyhlasujem: .

S 1.

Vyhlášku č. 129/1944 SI. z. zrušujem.
Haššík v. r.

162.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 21. septembra 1944

o splnomocnení Penzijného ústavu sú
kromných úradníkov na poskytnutie jed
norázovej výpomocí svojím dôchodcom.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

8 1.

() Penzijný ústav súkromných úradní
kov poskytne svojim dôchodcom (zák. č.
26/1929 Sb. z. a n. v znení právnych pred
pisov tento zákon meniacich a doplňujú
cich) — okrem Židov (S 1 nar. č. 198/1941
SI. z.) —, ktorí majú právny nárok na vý
platu príslušného dôchodku v deň nado
budnutia účinnosti tohto nariadenia, jed
norázovú výpomoc, a to k dôchodku in
validnému a starobnému 600.— Ks, vdov
skému a vdoveckému 300.— Ks, sirotské
mu a rodičovskému 200.— Ks a k vycho
vávaciemu príplatku 100.— Ks, ak ročný
dôchodok z penzijného poistenia, do toho
počítajúc aj sumu štátneho príspevku po
dľa S 176 zákona č. 26/1929 Sb. z an. v
znení právnych predpisov tento zákon me
niacich a doplňujúcich,neprevyšujes tou
to výpomocou pri dôchodku invalidnom
a starobnom 19,400.— Ks, vdovskom a
vdoveckom 12,800.— Ks, sirotskom a ro
dičovskom 6.400,— Ks a pri vychováva
com príplatku 3.000.— Ks.

() V prípade smrti dôchodcu výpomoc
má sa vyplatiť jeho dedičom.

S 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister
vnútra.

Dr, Jozef Tíso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Mach v. r. Dr. Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr. Pružínský v. r. Ing. Lednár v. r.

Dr, Ondruška v. r.
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163.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa26. septembra 1944

o povoľovaní preddavku rodinným prí
slušníkom niektorých štátnych a verejných

zamestnancov.

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 44
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

Ň S 1. m

() Rodinným príslušníkom štátneho za
mestnanca (8 4 ods. 1), ktorý pre vojnové
udalostí sám nemôže prevziať u svojho
služobného úradu služobné požitky, môže
poukazujúci úrad na ich žiadosť v prípa
doch osobitného zreteľa hodných vyplatiť
na ne preddavok mesačne do výšky “/, po

príjmuzamestnanca.
() Rodinnými príslušníkmi zamestnan

ca podľa,ods. 1 sú manžeľka, ak jej niet, —
detí, na ktoré poberá zamestnanec výchov
mé, a ak ani tých niet, — príbuzní zamest
nanca v pokolení vzostupnom.

f 8 2.

< Ustanovenie 8 1 ods. 1 nemožno použiť
na rodinných príslušníkov tých zamest
nancov, na ktorých pre ich nepriateľskú
činnosť a nepriateľské smýšľanie voči štá
tu alebo hrubé porušenie služobných po
vinností bude treba použiť ustanovenie 8
64 ods. 5 zákona č. 131/1936 Sb, z. a n. v
iznení nariadenia s mocou zákona č. 142/
1944SI, z.

8 3.

Ustanovenie S 1 možno obdobne po
užiť aj pre rodinných príslušníkov požíva

Cena Ks 1.20.

teľov odpočivných (zaopatrovacích) pla
tov s rozdielom, že preddavok možno po
skytnúť do výšky posledne poberaného
odpočivného (zaopatrovacieho) platu po
žívateľa,

84.

() Štátnymi zamestnancami podľa toh
to nariadenia sa rozumejú zamestnanci, na
ktorých sa vzťahuje zákon č. 103/1926 Sb.
z. a n a predpisy vydané na základe 8 210
uvedeného zákona.

() Ustanovenia tohto nariadenia pla
tia 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 neštátnych profesorov stred
ných a odborných škôl a učiteľských aka
démií,

c) pre duchovných, ktorí poberajú od
štátu doplnok kongruy alebo odpočívné
platy podľa zákona č. 122/1926 Sb. z. a n.
a

d) pre štátnych zamestnancov na indi
viduálnu smluvu vo vyšších službách, ak
ich plat nie je výslovne označený ako
mzda.

8>.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr, Jozef Tíso v. r.

Dr. Štefan Tíso v. r.

Mach v. r. Dr. Kočiš v. r.

Haššík v. r. Dr. Medrícký v. r.

Dr, Pružínský v. r. Iné. Lednár v. r.
ev
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164.
Nariadenie

s inocou zákona
zo dňa26. septembra 1944,

ktorým sa upravujú premlčacie lehoty u
daní, dávok, poplatkov a ciel počas

brannej pohotovosti štátu.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona č. 185/1939 SI, z. nariaďuje:

ČI, I.

Čas od 1, augusta 1944 do skončenia
brannej pohotovosti štátu nezapočítava sa
do premlčacích lehôt pri priamych da
niach s prirážkami, pri dani z obratu a
dani.. prepychovej, pri nepriamych da
niach, popľatkoch, celách a iných štátnych
dávkach ako aj ích príslušenstvách, ne
zachovanie ktorých by bolo ma škodu. štá
tu (finančnej správe). To isté platí o pre
mlčacích lehotách v daňovom a dôchodko
vom trestnom pokračovaní,

či. II.

Lehoty podľa ustanovení $ 328 ods. 2
a 8 334 ods. 5 zákona o priamych da
niach v znení zákonov tento zákon me
niacich a doplňujúcich, pokiaľ v čase od
1. augusta 1944 do skončenia brannej
pohotovosti štátu už uplynuly alebo ply
nú, predlžujú sa o jeden rok.

čl, III,

nadobúda účinnosť
vykoná ho minister

Toto aariadenie
dňom vyhlásenia,
financií.

Dr. Jozei Tiso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Mach v. r. Dr. Kočíš v. r.

Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Iné. Lednár v. r.

165.
Vládne nariadenie

zo dňa 26. septembra 1944,
ktorým sa mení sadzobník dávok za úrad

né výkony vo veciach správnych,

Vláďa Slovenskej republiky podľa 8 1
Ods. 2 zákona č. 340/1940 SI. z. nariaďuje:

ČI. I.

V sadzobníku dávok za úradné výko
ny vo veciach správnych (,„Dávkový sa
dzobník“) vydanom vládnym nariadením
č. 360/1940 SI, z. v znení vládneho naria
denia č. 170/1943 SI, z.:

a) doplňuje sa: diel D položkou 110
a), b), c), d), e), 1), g), diel F položkou 22,

b) mení sa: v diele D položka 94, v
diele E položka 34 a v diete F položka 19,

c) zrušuje: sa: v diele K položka. 12.

ČI. II.

Ak bola už vybraná dávka podľa
dielu D položky 94 Dávkového sadzobní
ka za povolemie prevozu mítvoly osoby
usmrtenej následkom bojového činu. pred
nadobudnutím účinnosti tohto náriaďenia,
má sa táto vrátiť osobe, ktorá ju zaplatila.

ČI. III.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Štefan Tíso v. r.
Dr. Kočiš v. r.

Haššík v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr, Pružinský v. r. Iné. Lednár v. r.

Dr. Ondruška v. r.

Mach v. r.
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Diel D,
Osobitné sadzby

hol Výkon, oprávnenie, výhoda Dávka Poznámka

94 Za povoľenie prevozu mftvoly pochovať nevzťahujesa
ju na cintoríne nepríslušnom a za po- na povolenie.
volenie prevozu míftvoly do krema- osobyusmrtenej
tória zriadeného mimo obvodu miesta následkombojo
úmrtia! vého činu.
a) v tom istom politickom Okrese . 50 Ks
b) pri prevoze do iného politického

okresu MAN 100 Ks

c) pri prevoze mftvoly. do cudziny 300 Ks

110 Za úradné výkony orgánov Slovenskej
Z pracovnej služby:

a) Za povolenie odkladu. výkonu pra
covnej služby . od 10 Ks

. N do 50 Ks
b) Za skrátenie pracovnejslužby do- M

brovoľníka aľebo ďalejslúžiaceho 50 Ks
"c) Za predčasné prepustenie ďalejslú

žiaceho na žiadosť od 10 Ks
do. 50 Ks

ď) Za povoľemie uzavrieť sobáš prí“slušníkovi mužstva . 20 Ks

e) Za udelenie výnimky podľa g 5
M ods. 2 zákona č. 36/1942 SI. z.. od 20 Ks
ža ! do 200 Ks

9 Zá "povolenie dobrovoľného vstu
“pucudzích štátnych príslušníkov

ďo Slovenskej pracovnej služby 20 Ks
6) Za duplikát preukazu o vykonaní

pracovnej služby v Slovenskej pra
Ť covnej sľužbe . 10 Ks

É Diel E.
z Osobitné sadzby
: v rezorte Ministerstva financií.

: ob Výkon,. oprávnenie, výhod» Dávka Poznámka

34" [| " Zá povolenie a predíženie týchto: zá- dávkaje splat: i
znamných stykov: i nom Polompre
a) za pasívny zošľachťovací styk to- jednaní tovaru

varu sadz. tr. XXII, až XXVII... od Ks 20 | pred jeho vyda
do Ks 10.000 ním ďo voľného

b) za osobitný záznamný styk podľa 0g
8 109 vykonávacieho nariadeniak coľnému zákonu. od Ks 20

do Ks 2000
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Diel F.
Osobitné sadzby

pá Výkon, oprávnenie, výhoda Dávka Poznámka|

19 a) Za uznanie štúdií pre nadobudnutie X
nároku na kongruu podľa S 16 ods.
2 vládneho nariadenia č. 124/1928 Sb.z.an.o odKs10

do Ks 100
b) Za uznanie štúdií resp. skúšky do

spelosti pre nadobudnutie nároku na
kongruu podľa $ 17 ods. 2 vládneho
nariadenia č. 124/1928 Sb. z. a a. od Ks 10

ďo Ks 100
22 Za prepustenie školskej budovy pre

mimoškolské ciele osobám súkrom
ným od Ks 10

„do Ks 200 Ň

Diel H.

Osobitné sadzby
v rezorte Ministenstva hospodárstva.

fo]. Výkon, oprávnenie, výhoda Dávka Poznámka

58 Za povoľenie vyrábať, uvádzať do obe
hu a uskladňovať zverozdravotné

-bakiteriologické prípravky ". od 500 Ks| podľa rozsahu
do 3000 Ks|| podniku.

99 Za povolenie vyrábať a uvádzať do obe
hu liečivé špeciality, prikrmovacie , |
prášky, fluidy a dezinfekčné pro- onýchšpesia.
striedky pre účely zverozdravotné od 100 Ks [lit a podľaroz-|

do 3000 Ks| sahu výroby.
60 Za povolenie zriadiť verejnú nemocnicu

pre zvieratá, verejné zverolekárske
laboratórium, alebo verejnú zverole
kárnsku ambulanciu . od 200 Ks|| podľa rozsahu

do 3000 Ks zariadenia,

61 Za mpovolenie vykonávať zárobkove
miškárstvo Na od 100 Ks | podľa rozsahu

do 300 Ks oprávnenia.

62 Za povolenie,aby pes namiesto usmrte- 2 0t
nia bol úradne pozorovaný . od 30 Ks| podľa majetko-|

do 300 Ks | „Výchpomerov |. žiadateľa .a po- [|
63 Za povolenie zaoberať Sa po živnosten- dľahodnotypsa.

sky chovom papagájov alebo obcho
dom s papagájmi . od 200 Ks |podľarozsahu

do 1000 Ks| podniku.

04 Za udelenie titulu odborného zverole
kára:
a) slovenskému štátnemu príslušníkovi 500 Ks
b) cudziemu štátnemu príslušníkovi . 5000 Ks
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166.
“Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 29. septembra 1944

o zmene niektorých ustanovení zákonov
o trestných čínOch spadajúcich pod

urýchlené trestné pokračovanie,

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona č. 185/1939 SI, z. nariaďuje:

8 1.

V čase, keď na celom území štátu platí
stanné právo, v LY trestnompokračovaní (zák. č. 169/1941 SI, z.), kde
zákon na čin spadajúci pod urýchlené
trestné pokračovanie uvádza alternatívne
dve trestné sadzby, treba použiť pri cd
súdení obžalovaného vždy sadzbu prísnej
šiu.

8 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister pra
vosúdia,

„Dr. Jozei Tíso v. r.
Dr. Šteian Tíso v, r.

Dr. Kočišv.r...
Dr. Medrický v. r.
Ing. Lednár v. r.

Ondruška v. r.

Mach v. r.
Haššík v. r.
Dr. Pružinský v. r.

Dr.

167.
Vládne nariadenie

zo dňa 29. septembra 1944
© zmene a doplnení zákona o urýchlenom

trestnom pokračovaní,

Vláda Slovenskej republiky podľa S 1

z. nariaďuje:

čl. I,

Zákonč. 169/1941SI, z. sa mení takto:
1, Ustanovenia 8 10 sa dopľňujú ďalším

odsekom tohto znenia:
„(“) Lehoty uvedené v $ 409 ods.

zák.A XXX111/1896musia činiť najmenejtri dni.“

2. Za 8 14 sa vkľadá S 144) tohto
znenia:

„V čase, keď na celom území štátu
platí stanné právo, proti rozhodnutiam

krajského súdu
prostriedok.“

3. Za $815 sa vkladá 8 154] tohto zna
mia:

„() Urýchľené pokračovanie možno
konať a rozsudok vyniesť aj v neprítom
nosti obvineného, a to aj vtedy, keď obvi
neného nemožno k súdu priviesť, keď ne
môže byť súdom vypočutý o obsahu obvi
nenia, keď sa mu predvolanie na hlavné
pojednávanie prípadne Odvolacie hlavné
pojednávanie nemôže doručiť a aj vtedy,
keď ide o trestný čin, na ktorý zákon sta
noví trest na slobode nad päť rokov, prí
padne trest smrti.

Č) Keď sa obvinený alebo jeho rodinní
príslušníci nepostarajú v pokračovaní pre
vádzanom v neprítomnosti obvineného 9
ocbhájcu, treba mu. vymenovať obhájcu z
úradnej moci.“

sa nepripúšťa. oprávný

Či, IL

V trestných veciach pre trestné činy
podľa zákona č. 167/1941 SI, z. a podľa
SS 2 a 3 zákona č. 91/1942 Sl. z. napadlých
po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia
ako aj v tých, ktoré síce napadly pred

nosti tohto nariadenia Najvyšší súd 0 od
volaní ešte nerozhodol, v urýchlenom trest
nom pokračovaní rozhoduje o odvoľaní a
sťažnosti podľa $8 13 a 14 zákona č. 169/
1941 SI. z. s konečnou platnosťou namie
sto Najvyššieho súdu hlavný súd.

čl, III.

Ustanovenia čl, [ bed 2, nepľatia v
prípade, ak ide o trestné činy podľa záko
na č. 167/1941 SI. z. a podľa $8 2 a 3
zákona č. 91/1942 SI, z.: u ostatných.
trestných čínov, patriacich na urýchlené
pokračovanie, neplatia vtedy, keď už 0
nich pred dňom nadobudnutia súčinaosti
tohto nariadenia krajský súd vyniesol roz
suďok,

čl. IV,

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister pra
vosúdia,

Dr. Jozei Tíso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Dr, Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr, Pružínský v. r. lng. Lednár v. r.

Dr. Ondruška v. r,

Mach v. r.
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168.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 29. septembra 1944

c verejnoprávnom poistení osôb povcoia
ných k osobným úkonSm podľa zákona o

obrane štátu.

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 44
zákona č. 185/1939 SI, z. nariaďuje:

. 51
U) Pracovný pomer osôb povolaných

podľa ustanovení 88 66 až 78 zákona č.
131/1936 Sb. z. a n. k osobným úkonom
pokladá sa s hľadiska verejnoprávneho
poistenia za smľuvný pracovný pomer.

Č) Opoistnej a ohlasovacej povinnosti,
ako aj o poistnom (poistných príspevkoch)
a o poistných dávkach, platia, nakoľko to
to mariadenie neurčuje inak, ustanOvenia
zákona č, 242/1922, zákona č.
zákona č. 26/1929 Sb. z. a n,, nariadenia
s mocou zákona č. 55/1941 SI. z., poťažne,
nakoľko ide o úrazové poistenie, predpisy
zák. čl. XVÍ/1900, poťažne zák. čl, XIX/
1907 a právne predpisy tieto zahony a
zákonné články meniace a doplňujúce.

Č) Osoby, ktoré pred nastúpením osob

tu boly penzijne poistené podľa zákona č.
26/1929 Sb. z. a n a právnych predpisov
tento zákom meniacich a dopľňujúcich,po
čas plnenia takýchto osobných úkomov
sú poistené pre prípad nemoci, invalidity
a staroby u Penzijného ústavu súkromných
úradníkov bez ohľadu na to, aké úkony

-konajú.
() Osoby, ktoré pred nastúpením: osob

ných úkonov podľa zákona o obrane štá
tu boly poistené u vyňatých zamestnáva

168,

teľov ($2 č. 4 a 5 zák. č. 26/1929 Sh, z. a
n. a $ 6 písm, a) zák. č. 221/1924Sb. z. a
n. a právnych predpisov tieto zákony
meniacich a doplňujúcich), zostávajú i po
čas osobných úkomov poistené u doteraj
ších zaopatrovacích zaniadení, Š

82.
Za zamestnávateľa treba pokladať oso

bu, na účet ktorej povolané osoby úkony
vykonávajú.

S3.

U) Ustanovenia $8 75 ods. 2a 3a S
16 zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. nevzťa
hujú sa na osoby, ktoré sú poistené podľa
tohto nariadenia.

() Ak csoba poistená podľa tohto na
riadenia už pred aastúpením k osobnému

nárok ma zaopatrenie podľa zákona č.
80/1943 Sl. z. (časť piata), ostáva jej tento
nárok nedotknutý a príslušná verejno
právna poisťovňa odškodní len prípadné
zhoršenie invalidity, kltoré je v príčinnej
súvislosti s osobnými úkonmi konanými
podľa zákoma o obrane štátu. Takéto od
škodnenie vylučuje nárok na odškodnenie
podľa časti piatej zákona č. 80/1943 SI, z.

4. 

Toto nariadenie -nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami,

Dr. Jozef Tíso v. 1.
Dr, Štejan Tíso v. r.

Dr, Medrický v. r.
Ing, Lednár v. r.
Dr, Ondruška v. r.

Mach v. r.
Haššík v. r.
Dr. Pružinský v. r.
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169.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 4. októbra 1944

o mimoriadnych opatreniach vo verejnej
správe,

Vláda Slovenskej republiky podľa 8
44 zákona č, 185/1939 SI. z. nariaďuje:

51.
() Vláda môže pre tie časti územia

štátu, z ktorých styk s ústrednou štátnou
- Správou je sťažený, vymenovať vládnych
poverencov.

() Vládny poverenec je oprávnený či
niť v rámci platných predpisov opatrenia,
ktoré sú potrebné na zabezpečenie riad
neho chodu štátneho života, a to aj vo
veciach paťriacich do pôsobnosti členov
vlády, ministerstiev a iných ústrednýchútadov v rozsahu určenom smernicami
vlády.

() Opatrenia vládneho poverenca sú
záväzné pre všeky úrady, ústavy, podni
ky, fondy a ustanovizne štátu a štátom
spravované, ako aj všetky iné verejno
právne korporácie a ustanovizne.

() Prí opatreniach vydaných podľa
ods. 2 vládny poverenec sa môže v prípa
doch núdze odchýliť od platných právnych
predpísov a smerníc (ods. 2), ak sa tým
nedotkne právneho postavenia súkrom
ných osôb (fyzických, právnických) alebo
ich sdružení,

82.
Časti správnych obvodov štátnej a inej

verejnej správy, na ktorých nemôže svoju
pôsobnosť vykonávať príslušný Úrad, mô
že rezortne príslušný minister alebo vľád
ny poverenec pričieniť ku komunikačne
najbližšiemu úradu toho istého druhu a
stupňa.

8 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr, Jozef Tiso v. r.
“Dr. Štefan Tíso v. r.

Mach v. r. Dr. Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Ing. Lednár v, r.

Dr. Ondruška v. r. .

Cena Ks 1.—.



Slovenský zákonník
Čiastka 41. Ročník 1944.

170.

zo dňa 4. októbra 1944
o štatistike zahraničného obchodu.

Snem Sloveriskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

Diel prvý.
Rozsah štatistíky zahraničného Obchodu.

s 1.

Pre štátnu štatistiku zahraničného ob
chodu treba hlásiť na štatistických ohláš
kach podľa druhu, množstva, hodnoty,
štátu pôvodu, štátu zásieľky, štátu určenia
každú zásielku predmetov:

a) ktoré sa vyvážajú z voľného obehu,
b) ktoré sá dovážajú do voľného obehu,
c) ktoré sa colne zaznamenávajú pri

dovoze do colného územia alebo pri vý
voze z colného územia na zošľachtenie
alebo opravu, alebo ktoré sa dovážajú ale
bo vyvážajú zpät po zošľachtení alebo
oprave, a

ď) ktoré sa slovenským colným úze
mím len prevážajú, alebo ktoré sa colne
záznamenávajú pri dovoze aleho vývoze
z iných dôvodov ako pod písm. c) uvede
ných (neistý predaj, výstavy, veľtrhy a
pod.).

8 2,

(!) Pre štátnu štatistiku zahraničného
obchodu netraha hlásiť v tomto odseku
uvedené predmety, ak sú pri dovoze oslo
bodené od cla alebo pri vývoze by boiy od
cla oslobodené:

a) predmety patriace hlavám cudzích
štátov a ich sprievodu zá dočasného po
bytu v Slovenskej republike, predmety
určené pre úradnú potrebu osôb diplo
matických zastupiteľstiev a konzulárnych

Cena Ks 2.60.

úradov cudzích štátov, ako aj pred
mety určené pre vlastnú potrebu diplo
matických alebo iných exteritoriálnych
osôb, nakoľko ich užívajú samy,

b) predmety slúžiace bohoslužobným
účelom,

c) spisy, listiny a predmety úradného
alebo súdneho pokračovania,

d) platidlá, okrem kovových mincí,
e) predmety dopravované cestujúcimi

osobami,
I) predmety dopravoväné zamestnan

cami verejných dopravných podnikov, ria
dičmi. motorových vozidiel, kočišmi, lod
níkmi a letcami, slúžiace ich vlastnej "po
trebe alebo na vykonávanie ich povolania,
a to i vtedy, äk ich tým cieľom napred po
sielajú alebo ďávajú za sebou zaslať,

6) zásoby železničných jedálnych voz
ňov a lodí,

h) dary hlave štátu, rady, čestné ceny,
pamätné mince, odznaky, medaile ä pod.,
ako aj dary osobám, postihnutým živeľnou
pohromou, taktiež upotrebené predmety
darované nemajetným osobám, dobročin
ným alebo ľudomilným ústavom,

1) upotrebené veci osobnej potreby prí
sťahovälcov a vysťahovalcov, ak sú pri
merané ich pomerom, ako aj upotrebené
zdedené veci,

j) svadobné výbavy,
k) úžitok z pohraničného poľnohospo

dánskeho alebo lesného hospodárstva, do
bytok na čas hnaný na pašienky cez hrá
nicu a úžitok "z neho, ďalej potrebné ho
spodárske náradie, náčinie a stroje na ob
hospodárovanie pohraničných hospodár
stiev a na ich udržovanie, ako aj úlovky
poľovníkov alebo rybárov z pohraničných
území,

1) nakoľko neboly v cudzine kúpené
alebo do cudziny predané, všetky

1. umelecké, vedecké, priemyselné afe
bo remeselné predmety, určené do verej
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ných sbierok alebo na vedecké prípadne
všeobecne prospešné ciele,

2. prístroje a nástroje na liečenie ne
mocných ľudí i zvierät, pre nemocnice a
liečebné ústavy a

3. učebné pomôcky pre školy verejné,
m) rakve s ľudskými mftvolami, ako aj

veci určené na ozdobu týchto rakví,
nj všetky dopravné prostriedky, ich za

riadenia, súčiastky, jazdecký ä ťažný do
bytok s príslušenstvom, taktiež predmety
slúžiace na nosenie alebo ťahanie bremien,
ako aj hasičské záriadenie, ak nejde — pri
všetkých týchto predmetoch — o ich dovoz
alebo vývoz,

o) prevádzkové prostriedky a služobné
potreby slovenských železníc pre prípojo
vé stanice, krátke priebežné trate, tiež pre
prístavné pásma, úpravu riek, ako aj slu

a pasových kontrol,
p) nepredajné vzorky, iné vzorky col

ne zaznamenávané, ako aj vracajúce sa
obaly z dovezeného älebo vyvezeného to
varu, dovážané alebo vyvážané obaly na
naplnenie, ak sa colne zaznamenávajú ale
bo prepúšťajú bez cla,

r) tuzemské zásielky, prepravované
z colného územia cez colnú cudzinu do col
ného územia.

() Pre štátnu štatistiku zahraničného
obchodu netreba hlásiť tieto zásielky pri
prevoze:

a) všetky poštové zásielky,
b) zásielky doprävované vo vzduchu,
c) zásielky dopravované po medziná

rodnom toku Dunaja,
d) zásielky dopravované v medziná

rodnej doprave ako spešniny a
e) zásielky, ktoré v smysle ods. 1 ne

treba hlásiť ani pri dovoze ani prí vývoze.
() Vláda môže nariadením. meniť so

znam predmetov nepodliehajúcich podľa
ods. 1 a 2 štatistickému hláseniu.

Diel druhý.
Osoby povinné k štatistickému hláseniu,

miesto a spôsob hlásenia.
S 3.

(!) Štatistické hlásenie je povinný vy
konať:

a) pri dovoze do voľného obehu a pri
dovoze v zázname a zpätnom dovoze v zá
zname — príjemca tovaru alebo jeho zmoc
nenec alebo v ich zasťúpení verejný do

pravný podnik, ktorý navrhuje colné odba
venie, s

b) pri vývoze z voľného obehu, pri vý
voze v zázname a pri zpätnom vývoze v zá
zname —odosielateľ alebo jeho zmocnenec
alebo v ich zastúpení verejný doprávný
podnik, ktorý ďáva podnet k colnému od
baveniu tovaru vo vývoze,

c) pri prevoze — asoba, ktorá dala
podnet k poukazu zásielky k prevozu.

(2) Osoby, ktoré pre štatistiku ohlasujú
tovar, sú povinné štatistické ohlášky pod
písať ä sú zodpovedné za pravdivosť a úpl
nosť svojho hlásenia.

84.
Colné a poštové úrady sú povinné zi

sťovať, či je v ohláške správne štatistické
číslo, pomenovanie tovanu, množstvo (po
čet), druh a povaha dopravovaných pred
metov, štát určenia ä pôvodu, a to podľa
dopravných dokladôv alebo iných pomô
cok, ktoré majú po ruke. Hodnotu zisťujú
porovnaním s faktúrami len colné úrady.
ak majú potrebné pomôcky po ruke. Po
štové úrady dbajú, aby bolä zapísaná hod
nota tovaru.

S>.

„Osoby povinné k štatistickému hláseniu
majú Štátnemu štatistickému úradu prípad
ne zamestnancom colných a poštových úra.
dov, železničných, leteckých ä plavebných
podnikov podať pre štatistiku zahraničné
ho obchodu všetky potrebné vysvetlivky a
odstrániť zistené závady.

86.
Verejné dopravné podniky, ako aj pod

niky letecké a osoby po živnostensky do
pravujúce tovar, môžu — s výnimkou pred
metov uvedených v $ 2 — zásielky určené
do colnej cudziny prijať k doprave, ak sa
im odovzdá vyplnená a štatistickou znám
kou opatrená štatistická ahláška. Ak sa
dozvedia až pri doprave, že tovar je určený
do colnej cudziny, môžu ho ďopravovať
len, äk im boly oznámené údaje, potrebné
podľa zákona.

87.

Predseda vlády môže v záujme shody
štátnych štatistík zahraničného obchodu
medzi Slovenskou republikou a niektorý
mí inými štátmi po dohode s Minister
stvom hospodárstva, Ministerstvom finan
cií a Ministerstvom zahraničných vecí vy
hláškou v Slovenskom zákonníku uložiť po
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vinnosťprikladaťk štatistickej ohláškei li
stinné osvedčenie o výrobnom pôvode do
vážaného tovaru z colnej cudziny.

S 8.

(/) Štatistické hlásenie treba vykonať
zpravidla písomne.

(2) Štatistické hlásenie možno vykonať
ústne:

a) pri dovoze do voľného obehu
1. tovar clu podrobený, ak sá prihla

suje na vyelenie ústne alebo ak sa vyclie
va podľa colného nálezu a strana udá hod
notu,

2. tovar od cla oslobodený, ak sá nedo
váža po železnici, po vode alebo lietadlom
a strana udá hodnotu,
i—b) pri vývoze z voľného obehu, ak to

var clu podrobený alebo od cla oslobodený
sa vyváža po cestách vozidlami — pričom
treba: osobitne hlásiť obsah každého vozidla
— alebo hnaním dobytka alebo cestujúcim
obecenstvom alebo osobami hranicu pre
chádzajúcimi a strána udá hodnotu,

c) pri dovoze alebo vývoze v colnom
zázname, ak sa prihlasuje tovar k záznamu
ústne,

d) pri prevoze na krátkych cestných
tratiach.

5 9.

() Tovar treba pre účely štatistiky hlá
siť pri doprave železnicou, cestami a v po
štovom záznamnom styku na colnom úra
de, ak je tento. súčasne výstupným (vstup
ným) úradom, ináč odovzdajú sa štatistic
ké ohlášky: s ostätnými dopravnými do
kladmi pri podaní zásielky k doprave.

(7) Pri doprave poštou podajú sa šta
tistické ohlášky u podacieho poštového
úradu okrem poštových zásielok, ktoré Ga
coľne zaznamenávajú.

5 10.

„Štátny štatistický úräd má priamy do
zor na vykonávanie ustanovení tohto záko
na, na hospodárenie sa štatistickými ceni
nami, ako aj na sbieranie a predkladanie
štatistických hlásení.

Diel tretí,
Zásielka, druh, množstvo, hodnota, pôvod
(obchodný, výrobný) tovarov a tlačívá.

8 11.

() Za zásielku sa pokladá tovar, ktorý
sa pri dovoze, poťažne prevoze podá na

odbavenie jedným colným dokladom (col
ná prihláška): pri vývoze — tovar, ktorý sa
na prepravu podá jednou dopravnou listi
nou.

(“) Pri sberných zásielkach pokladá sa
tovar käždého jednotlivého subjektu za
osobitnú zásielku.

8 12.

(1) Hlásenie tovaru pre štátnu štatisti
ku zahraničného obchodu možno vykonať
výlučne na tlačivách vydaných Štátnym
štatistickým úradom.

(7) Do jednej ohlášky možno zapísať len
jednu zásielku,

(3) Viac druhov továru sdružených v
jednej zásielke možno zapísať do jednej
štatistickej ohlášky, ale každý druh tovaru
na osobitný riadok.

8 13.

Pre štátnu štatistiku zahraničného ob
chodu treba hlásiť druh predmetov podľa
„Štatistického. soôznamu tovarov“, ktorý
pre ten účel vydá Štátny štatistický úrad.
Všeobecné pomenovanie (ovocie, zelenina.
textílie, kovový tovar a pod.) nie je prí
pustné.

S 14.

(1) Množstvo predmetov, ktoré sa v ob
chode účtuje podľa váhy, treba hlásiť v hru
bej váhe celej zásielky, a okrem tóho v či:
stej váhe za kažďú štatistickú položku oso
bitne.

(2) Pri predmetoch, ktoré majú inú jed
notkovú mieru äko váhu, treba hlásiť okrem
hrubej váhy celej zásieľky i jednotkovú
mieru a jej počet (kusy, litre, páry a pod.).

(?) Čistou váhou rozumie sa vlastná vá
ha tovaru nezabaleného alebo váha tovarv
s obalmi, ktoré tovar chránia álebo mu do
dávajú krajší vzhľad a odovzdávajú sa
s ním v maloObchode kupujúcemu,

S 15.

Hodnota predmetov pre štatistické cie
le je:

a) pri predmetoch kúpených v cu
dzine nákupná cena (podľa faktúry),
zväčšená o výdavok za obal, sprostredko
vanie, poistné a dopravné výdavky tovaru
po slovenskú colnú hranicu: clo a iné dáv
ky s ním vyberané sa do hodnoty nezapo
čítavajú,
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b) pri predmetoch predaných do cu
dziny predajná cena (podľa faktúry),
zväčšená o výdavky za obal, sprostreďko
vanie, poistné a výdavky dopravné z mie
sta predája až po colnú hranicu, clo a
s ním vyberané dávky,

c) pri predmetoch, ktoré neboly do cu
dziny predané, — trhová cena v mieste zá
sielky, zväčšená o dopravné a poistné vý
davky z miesta zásielky až po colnú hra
nícu,

d) pri predmetoch, ktoré neboly v cu
dzine kúpené, — trhová cena v mieste ur
čenia v slovenskom colnom území, zväčše
ná o výdavky dopravné a o poistné od slo
venskej coinej hranice až do miesta urče
nia v slovenskom colnom území.

8 16.

(1) Hodnotu treba vždy udať v sloven
ských korunách a ak je dohodnutá cena
v cudzej mene, aj túto (podľa faktúry).

(7) Hodnotu netreba hlásiť v prípädoch
uvedených v 8 1 písm. .4).

8 17.

Pre zistenie smerov tovarovej výmeny
treba hlásiť:

1, prí dovoze do voľného obehu — štát
pôvodu (výroby) a štát zásielky (obchod
ný),

2. pri dovoze v zázname — štát zásiel
ky (obchodný)a šiát výroby a pri zpátnom
dovoze v zázname štát pôvodu (zošľach
tenia a opravy):

3. pri vývoze z voľného obehu — štát
určenia (obchodný) a štát pôvodu (výro
by),

4. pri vývoze vzázname a pri zpätnom
vývoze v zázname — štát určenia (obchod
ný),

5. pri prevoze — štát pôvodu (výroby)
a štát určenia.

Diel štvrtý.
Štatistický noplatSk,

8 18.

(") Pri štatistickom hlásení ohlasovateľ
má zaplatiť ponlatok v štatistických znám
kách z každej jednotlivej zásielky, a to:

a) za vyvážaný a dovážaný dobytok po
dľa počtu kusov

1. Ks 1.— za každý kus veľkého dobyt
ka,

2. Ks 1.— za každých päť kusov drob
ného dobytka,

b) pri všetkých ostaätných dovážaných
alebo vyvážaných predmetoch okrem po
štových zásielok včítane colný záznam:

1, z každej zásielky do 10.000kg hru
bej váhy za každých započaitých 100 kg
hrubej váhy Ks 1.—, avšäk nie viac než
Ks 10.—,

2. za každých ďalších započatých 10.000
kg Ks 10.—,

c) pri predmeloch dovezených alebo
vyvezených poštou — za jednu zásielku
Ks 0.20,

d) pri predmetoch prevážaných (Okrem
pošty) — Ks 1.— za každú zásieľku bez
ohľadu na množstvo alebo hodnotu,

Č) Z ustanovení ods. 1 písm. b) bodu 1a
2sú vyňaté hromadné veci uvedené v prí
lohe tohto zákona. Pri týchto veciach sa
určuje štatistický poplatok na Ks 5.— za
každých 10.000 kg zásielky: zo zvyšku pre
vyšujúceho 10.000 kg alebo ich násobok
treba zaplatiť štatistický poplatok Ks 1.—
Za každých 1000 kg alebo ich čiastku,
avšak mie viac než Ks 5—,.

() Vláda môže nariadením meniť vý
šku štatistického poplatku (ods. 1 a 2).

() Štátny štatistický úrad je oprávne
ný so súhlasom Ministerstva financií a
Ministerstva (hospodárstva vo výnimoč
ných prípadoch snížiť alebo oslobodiť od
štatistického poplatku určitý druh tovaru
na žiadosť ohlasovateľa.

8 19.

(/) Štatistické poplátky sa platia okrem
prípadov uvedených v ods. 2 štatistickými
známkami, ktoré vydá Štátny štatistický
úrad.

(?) Štatistický poplatok sa platí v hoto
vosti:

a) pri dovoze poštou vždy,
b) pri dovoze iným spôsobom dopravy:
1. prí dodatočnom platení, ak ohláška

nie je už na colnom úrade, “
2. dodatočne pri upúšťacom pokračova

ní alebo na základe nálezu a
c) ak nemá úrad potrebné známky na

sklade.
(3) Štatistické poplatky alebo nedoplat

ky sa vymáhajú ako štátne dávky.

$ 20,

Tvar, farbu a druh štatistických zná
mok určuje predseda vlády vyhláškou v
Úradných novinách.
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Diel piaty.
Trestné ustanovenia,

8 21.

(1) Ak zasielateľ, dopravný podnik ale
bo povozník poruší pôvinnosť uloženú tým
to zákonom alebo predpismi vydanými na
jeho základe, uloží mu príslušný úrad
(58 22 a 23) pokutu do Ks 5.000.—: tak
isto treba pokutovať ostatné osoby, ktoré
úmyselne porušily povinnosti, uložené im
týmto zákonom alebo predpismi vydanými
na jeho základe.

(7) Ustanovenia ods. 1 sa nevzťahujú na
štátne doprávné podniky. Ak porušenie po
vinností uložených týmto: zákonom atebo
predpismi vydanými na jeho základe stalo
sa takýmto podnikóm, poriadkové pokuty
stíhajú zamestnanca, zodpovedného podľa
služobných predpisov.

() Ak porušenie povinností podľa ods.
1 vety prvej záleží v úmyselnom skrátení
poplatku, uloží povinnej osobe príslušný
úrad (S5S22 a 23) pokutu do výšky dva
dsaťnásobku skráteného poplatku.

8 22,

() Porušenie povinností uložených tým
to zákonom zisťuje colný úrad alebo po
hraničná finančná stráž prípadne poštový
úrad, u ktorého sa tovar štátisticky ohlasu
je, zápisom, v ktorom uvedie rozhodné
okolnosti a dôkazy, ako aj ospravedlnenie
a iné vyhlásenia strany, ak je strana ne
prítomná, zariadia jej výsluch. Ak sa.stra
na, ktorá bola riadne predvolaná bez
ospravedlnenia. nedostaví na výsluch, vy
koná sa pokračovanie v jej neprítomnosti.

(2) Ak sa porušenie povinnosti zistí na
poštovom úrade, spíše sa so stranou zápis
nicá, zápisnicu predloží poštový úrad svoj
mu nadriadenému úradu, ktorý rozhodne
o uložení pokuty a upovedomí o tom Štátny
štatistický úrad,

(?) Ak poruší povinnosti zamestnanec
štátneho dopravného podniku (železnice,
pošty a pod.), spíše s ním zápisnicu nadria
dený orgán a predloží ju Štátnemu štati
stickému úradu. Tento, ak uzná za po
trebné, postúpi spisyMinisterstvu dopra
vya verejných prác s návrhom na uloženie
pokuty.

S 23,

(1) Výmer sa strane vyhlási ústne: ak
je strana neprítomná, alebo ak žiada o pí

somné vydänie výmeru, vydá sa jej výmer
písomne,

(7) Výmer musí obsahovať:

a) meno, priezvisko a bydlisko strany,
b) skutkovú podstatu porušenia povin

ností ($ 21):
c) uloženú pokutu:
d) prípadný skrátený poplatok: “
e) úrad, ktorý pokutu vymeral a ktoré

mu sa má skrátený poplatok záplatiť:
.1) lehotu, do której treba pokutu a prí

padne skrátený poplatok zaplatiť:
6) poučenie o opravnom prostriedku.

8 24.

Od vydania výmeru (8 23) možno upu
stiť, ak:

a) straná sa vzdá po zistení porušenia
povinností všetkých opravných prostried
kov a

b) zaplatí prípadný skrátený poplatok
a pokutu primeranú zisteným okolnostiam
a prípadnému skrátenému poplatku,

8 25.

(") Ak sá úrad domnieva, že hodnota
ťavaru je nesprávne hlásená, zašle zápis
nicu so zprávou Štátnemu štatistickému
úradu na zistenie skutkovej podstaty: po
zistení skutkovej podstaly vráti Štátny šta
tistický úrad zápisnicu colnému úradu na
ďalšie pokračovanie.

(7) Ak Štátny štatistický úrad vo vlast
nej pôsobnosti zistí nesprávnosť v štati
stickom. hlásení, zašle spísy colnému úraďu
na zavedenie pokračovania.

$ 26.
(1) Strana má právo podať proti výme

ru colného úradu sťažnosť do 30 dní na
úrade, ktorý výmer výdal, a to v prípadoch
ústneho vyhlásenia výmeru, ak strana ne
žiadala jeho doručenie, —odo dňa vyhláse
nia, v ostatných prípadoch — Odo dňa do
ručenia výmeru, o sťažnosti rozhoduje

Štátny štatistický úrad s konečnou platnostou.
(7) Ak výmervydal ústredný úrad (S

21 ods. 2), možno proti nemu podať roz
klad do 30 dní na tomto úrade.

$ 21,

Pokračovanie podľa tohto zákona ne
vylučuje stíhanie podľa. platných predpi
sov trestného zákona alebo dôchodkového
trestného práva.
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S 28.

(1) Porušenia povinností podľa tohto
zákona: a predpisov podľa neho vydaných
Ga premičujú v 6 mesiacoch cdo dňa ich
spáchania.

() Pokuty sa vymáhajú spôsobom pred
písaným pre vymáhanie štátnych dávok,

Diel šiesty,
Wstancvenia všzobecé a záverečné,

S 209.

Štátny štatistický úrad vydá so súhla
som Ministerstva financií a Ministerstva
dopravy a.verejných prác služobné predpi
sy na výkonávanie tohto zákona.

S 30.

Pre pokračovanie ohľadom vyvážäného
tovaru, ktorý pred dňom nadobudnutia
účinnotí tohto zákona niektorý "verejný
dopravný podník prevzal k doprave
do colnej cudziny, platia ohľadom vý

vozu predpisy platné pred účinnosťou
tohto zákonáä.

8 31.

Zrušujú sa zákon č. 235/1922 Sb. z. a n.,
vládne nariadenia č. 328/1922, 220/1923,
183/1924, 176/1930, 86/1935, 30/1937 a č.
46/1938Sb. z. a n, všetky vyhlášky a-pred
písy na základe týchto vydané, ako aj
vyhláška predsedu vlády č. 45/1941 SI. z.

S 32.

Tento záklon nadobúda účinnosť dňom,
ktorý určí vláda nariadením: vykoná ho
predseda vlády so zúčastnenými ministra
mi.

Dr. Jozet Tíso v. r.
Dr. Mederly v. r.

Dr, Štefan Tíso v. r.
Dr. Medrický v. r.
Ing. Lednár v. r.
Dr. Ondruška v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v, r.
Dr. Kočiš v. r.

Príloha k $ 18 zákona č. 170/1941 SI. g.

1. Obilie (číslo 51—60).
2. Múka a iné mlynské výrobky (67—

74/2).
3. Ovocie alla rinfusa (83/2, 84/2, 85/1).
4, Zemiaky neskoré (97/2).
5. Repa cukrová, čerstvá ä krmná re

pa (97/3, 97/4).
6. Slama a stelivo (149).
7. Čakankový koreň čerstvý (ex. 151/2)

— len pre dovoz.
8. Drevo, uhlie, koks a rašelina (335/1

— 336) — len pre.dovoz.
9. Všetky nerasty XVII. col. sadz. tr.

(383—432/5).
10. Drevo kvebrachové v

(443) — len pre dovoz.
11. Smreková kôra (ex 446) — len pre

dovoz.
12. Baávlna slirová v odpadkoch (493/1,

496/1—496/2),
13. Ľan, konope, juta a iné rastlinné

pradivá (595/1—603).
14. Vlna (665—666, 669, t. j. tovar sadz.

č. 220, s výnimkou vlny česanej, farbenej
alebo mletej).

klátikoch

15. Obyčajné tehly a dlaždice (1165).
16. Surové železo ä odpadky železa

(1209—1213): —
17. Dusičnan amonný (1867).
18. Dusikaté vápno (1888).
19. Nórsky liadok vápenatý (1889),
20. Supertfostáty (1946).
21. Kostná múčka (2011).
22.Saturačný kal, vápno na hnojenie

(lúh), sadra na hnojenie (2012/2).
23. Iné umelé hnojivá (2012/3).
24. Popol z dreva ä z uhlia (2013).
25. Odpadky z kostí (2014).
26. Popol z kostí, staré, využité uhlie

z kostí (2015).
21. Mletá troska Thomasová a iné tros

ky (2016, 2017). !
28. Otruby (2026, 2028).
29. Výpalky tekuté, pomyje, tiež odpa:

dové lúhy liehovarnícke (2031/2).
30. Repné rezky vylúhované (2032).
31. Repný chrasť čerstvý (ex 151/2) i

kvasný (ex 2032).
32. Handry všetkých druhov (2042).
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171.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 23. septembra 1944
o dočasnom snížení cla na nábytkové

vzpruhy.

() Podľa 8 2 ods, 2 zákona č. 258/1941
SI. z. v zneníčl, I, zákona č. 18/1944 SI. z.
po dohode s Ministerstvom hospodárstva
snížujem clo na nábytkové vzpruhy — ex.
sadz, pol, 471/c.— do množstvá 100.000
(jednostotisíc) kg a na čas do 31, marca
1945 na 356.— Ks za 100 kg s podmien
kou, že tieto budú použité výhradne pre
tuzemskú potrebu.

() Dovoz v ods. 1 uvedeného množ
stva tovaru tamtiež uvedeného musí sa
uskutočniť cez colný úrad Bratislava, kto
rý zároveň poverujem jeho colným pre
jednávaním a kontrolou dovezeného množ
stva.

() Táto vyhláška nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia,

Dr. Pružinský v. r.amen

172.
Zákon

zo dňa 4, októbra 1944
o odklade exekúcií vyprázdnením bytu.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

S1.
() Exekúciu vyprázdnením prenajaté

ho bytu odloží súd na návrh exekúta naj
viac na čas troch mesiacov odo dňa, kedy
sa má byt podľa exekučného titulu vy
prázdniť, ak. exekút bez vľastej viny ne
niá primeraný náhradný byt, alebo ak bel
pôvolený odklad vyprázdnenia bytu, do
ktorého: sa má exekút nasťahovať.

() Ustamovenie ods, 1 platí aj na: jeď
notlivé časti bytu, ma miestnosti, ktoré
nie sú časťou bytu, alebo majú povahu bytu
alebo malých prevodzovien, ako aj na by
ty.(častí bytu, miestnosti), ktoré exzkút
užíval na záklaxle iného právneho titulu,
ako nájomná (podnájomná) smluva.

8 2
P) Návrh na odklaď exekúcie podľa S

£ možno podať ešte preď uplynutím sťáho
vacej lehoty.

Č) Okolnosti, ktorými sa návrh odô
vodňuje, treba na vyzvanie súdu osvedčiť.

8 3.

() O odklade exekúcie, nakoľko. ten
to zákom ináč meustanOvuje, rozhoduje
exekučný súd podľa ustanovení Exekuč
ného zákona.

() V usnesení, ktorým sa oôdkľaďexe
kúcie povoľuje, treba. uviesť deň, kedy
končí lehota odkladu a sumu, ktorú má
exekút zaplatiť ako máhradu za užívanie
bytu, rovnajúcu sa pomernému dieli. ná
jomného k vedľajšími poplaťkami. (Ak
exekút neplatil nájomné, súd po vypočutí
strán určí náhraďu, ktorú má exekút pla
tiť za ďaľšie užívanie bytu.

() Ak exekút nezaplatí do osem dní
clo dňa právoplatnosti usnesnia, ktorým
sa povolil odklad exekúcie, prípadný ne-:
doplatok nájomného: a: nájomnému Obdo
biu zodpovedajúcu máhradu za užívanie
bytu, stráca odklaď exekúcie platnosť,

S 4

Ak. trvajú dôvedý odloženia exekúcie
aj po uplynutí lelioty odkládu ($81), mô:
že exekučný súd na návrh exekúťá oópä
tovne, ale majviac dva fazy, poveliť od
klad vyprázdnerniia bytu, vždy riajdlhšie
na čas. troch mesiacov, len vteďy, ak po
tvrdením okresného (mestského motárske
ho) úradu sa osvedčí, že exekút je nútený
bývať v obci a niet v nej primeraného ná-.
hradného bytu. Ustanovenia 8 3 ods. 2a 3
platia obdobne.

S 5.

f) Odklad exekúcie (58 1 a 4) je vy
fúčený: |

a) ak bol exekút. alébo člen jeho do+
mácnosti Odsúdený pre trestný čin, Kto
rý sa stíha z úraďnej moci, spáchaný na
prenajímateľovi alebo členovi jeho domác
nosti: bývajúcom v dome, alebo pre trest
ný čin proti bezpečnosti cti, spáchaný na
týchto osobách, alebo pre trestný čímpro
ti cudziemu majetku, spáchaný ná obyva-"
teľoch domu:

b) ak exekút, členovia jeho domác
reisti alebo osoby, ktoré ežekút prijal do
bytu alebo dô svojich slúžieb, porušily
opätovňe hrubo poriadok v dome, poško“
dily predmiet nájmiu, alebo spôsobily svo
jím chovaním v dome oprávnené pohor
šenie a exekút, hoci bol vyzvaný, neuči
anslmožnú nápravu,
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c) ak exekút bez povolenia potrebné
ho podľa zákona použil byt ma iné ciele,
ako ňa obývanie, poprípade ak proti ujed
nanému zákazu alebo bez povolenia vlast
níka domu dal do podnájmu alebo celý
byt. alebo jeho väčšiu časť:

d) ak prenajaté stavisko treba na na
riadenie stavebného úradu znovu stavať
alebo zrúcať, ako aj vtedy, ak prenajíma
teľ preukáže právoplatné úradné povole
nie na užitočnejšiu stavbu, ktorú nemož

no. vykonať bez vyprázdneniamiesiností:
e) ak bol exekút vypovedaný z územia

Slovenskej republiky alebo z obce:
1) čo do miestností, užívaných na pre

vodzovanie živnosti, ktoré nie sú časťou
bytu, ak právoplatný rozsudok aleho vý
rok živnostenského úradu zbavil exekúta
živnostenského oprávnenia, alebo ak ho

:súd odsúdil pre úžeru alebo pre trestné
činy, uvedené v SS 387, 414 alebo 416
trestného. zákona, alebo v $ 4 zák, čl,
V/1916:

6) ak domovnícky pomer alebo sľu
žobný pomer zamestnanca, ktorý užíva
služobný alebo naturálny byt, bol zruše
ný bez výpovede z viny domovníka, po
prípade zamestnanca,

h) ak ide o domy, ktorých stavba bola
dokončená po 31. decembri 1943. |

() Ak niektorý z dôvodov, uvedených
v ods. 1 písm, a) až 1), vznikoľ po tom, čo
exekúcia bola odložená, súd na návrh
oprávneného zruší odklad exekúcie,

86.
() Osobám, ktoré obývajú služobný

alebo naturálny byt — pokiaľ odklad exe
kúcie nie je vylúčený podľa $ 5 ods. 1 —
možno. povoliť odklad len raz, a to naj
viac ma čas jedného mesiaca.

Č) Opätovný odklad podľa $ 4 nemož
no povoliť::

a) ak vlastník domu chce sa nasťaho
vať trvale do bytu vo svojom dome,

b) ak vlastník domu potrebuje byt vo
svojom dome pre svoje ženaté alebo vy
daté deti alebo pre deti, ktoré sobášom
hodlajú založiť vlastnú domácnosť a ne
majú primeraný vlastný byt:

c) ak užívateľ bytu potrebuje časť
svojho bytu, danú do podnájmu alebo
ináč prenechanú do užívania, pre seba
alebo pre svojich rodinných príslušníkov:

. dj ak majiteľ továrenského, živnosten
ského alebo poľnohospodárskeho podniku
potrebuje byt, zriadený pri podniku, na

ciele prevádzky, alebo ak potrebuje byt,
určený pravidelne na ubytovanie zamest

nancov podniku, pre. týchto zamestnancov. 1
8 1.

() Byt, prí rozhodovaní. podľatohio
zákona, treba považovať za primeraný, ak
obsahuje okrem miestností, potrebných
pre výkon povolania exekúta, aspoň o
jednu obytnú miestnosť viac, mež: koľko
dospelých príslušníkov rodiny exekúta
obývalo doterajší byt, nie však viac, mež
koľko obytných miestností doterajší byt
mal, ak nie je na ujmu zdravia nájomníka
a príslušníkov jeho rodiny, ani nesťažuje
im výkom.doterajšieho povolania, ak po
loha, priestornosť, príslušenstvo a výpra
va nie je na ujmu doterajšieho spôsobu
bývania exekúta a ak májomnénie je tak
vysoké, aby jeho platením bola značne
snížená doterajšia životná úroveň exekú:fa a jeho rodiny.

() Príslušaíkmi rodiny podľa, ustanô
vení tohto zákona sú: manžel, príbuzní
v línii priamej a súrodenci. S N

8 8,

() Ustanovenia S8 1 až 7 platia aj na
exekúcie vyprázdnením bytu (časti bytu,
miestnosti), ktoré boly povolené pred
účinnosťou tohto zákoma,: ale neboly vy
konané, NO

() Pri rozhodovaní podľa 8 4 tohto
zákona treba: prizerať na odklady.povo
lené podľa zákona č. 45/1928 Sb, z. a n. v
znení právnych predpisov tento zákon
meniacich a doplňujúcich,

59.
() Ak ten, kto bol z bytu vysťahova

ný, nemá kde uľožiť svoje veci, obec, v
ktorej dôjde k vysťahovaniu, je povinná
bez meškania prevziať vyložené vecí do
úschovy, kým oprávnený nimi inak ňena
loží a uschovať ich na čas potreby, najne+

Skoršie však do jedného: roka. odo dňaprevzatia.
() O povolenom exekučnom vyprázd

není bytu treba obec (ods. 1) upovedomiť
najneskoršie dva dni pred výkonom exe
kúcie.

() Ak vlastník neprevezme veci, daňé
do úschovy obci, najneskoršie ďo jedného
roku odo dňa prevzatia do úschovy, treba
ich na návrh obce odpredať podľa usta
novení Exekučného zákona o.Odprz2daji
vecí vyložených z nehnuteľností,
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() Náklady uschovania hradí obci
exekút a obec má na uschovaných pred
metoch po výšku tejto požiadavky a prí
slušnosti zákonné záložné právo.

) Náklady uschovania, určí súd na
žiadosť obce nesporovým pokračovaním.

S 10.

Zakon č. 45/1928 Sb. z a n. v znení
právnych predpisov tento zákon menia
cich a doplňujúcich sa zrušuje.

5 11.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom.
vyhlásenia, vykoná ho minister pravosú
dia v aohode s ministrom vnútra. .

Dr. Jozei Tiso v. r.

Dr. Mederly v. r.
Dr, Štejan Tiso v. r.

Mach v. r.

Maďarským kráľovstvom o overovaní.

O nadobudnutí účinnosti

skom pôvodnom znení.

Dohoda o overovaní
medzí

SLOVENSKOU REPUBLIKOU
a

MAĎARSKÝM KRÁĽOVSTVOM.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
a

MAĎARSKÉ KRÁĽOVSTVO

sa dohodly, že upravia dohodou vzájomné
používanie listín, aby tým uľahčily právne
styky,

Hitelesitési egyezmény
a MAGYAR KIRÁLYSÁG

€S

a SZLOVÁK KÔZTÁRSASÁG
kôzôtt,

A MAGYAR KIRÁLYSÁG
ÉS

a SZLOVÁK KÔZTÁRSASÁG

megállapodtak abban, hogy az okiratokat
kôlesónôs használatát a jogi forgalóm meg
kônnyitése céljából egyezménnyel szabá
lyozzák.



410 173.

Pre tento účel vymenovali za svojich
splnomocnencov:

PREZIDENT
SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

pána Dr, Jána Spišiaka, mimorfadneho
vyslanca a splnomôcneného ministra,

pána Dr, Júliusa Ponického, minister
ského radcu ministerstva pravosúdia,

pána Júliusa Obrciana, hlavného radcu
verejnej správy vnútornej, 

JEHO VÝSOSŤ REGENT MAĎARSKÉ
HO KRÁĽOVSTVA:

pána Dr. Víktora Szondyho, miínister
ského odborového prednostu maďarského
kráľovského —ministerstva zahraničných
vecí,

pána Dr. Leventu Kádára, štátneho ta
jomníka maďarského kráľovského mini
stenstva vnútra,

pána Dr. Gyôréya Lupkovicsa, kráľov
ského kuriálneho sudcu,

pána Dr. Jána Pusztaího, ministerského
radou maďanského kráľovského minister
stva kultu a verejného vyučovania,
ktorí po výmene svojich splnomocnení,
nájdených v dobrej a náležitej forme sa
dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok 1.

(1) Listiny, spísané alebo vydané vreh
nosťami súdnymi a poručenskými, ako aj
najvyššími alebo vyššími správnymi vrch
mosťami jednej Smluvnej Strany a opatre
né úradnou pečaťou alebo úradnou pe
čiatkou, nepotrebujú pre svoje použitie na
území druhej Smluvnej Strany overenia,

nej superlegalizácie,
(2) Medzi súdne a správne vrehnosti,

uvedené v odseku 1, patria aj pôzemno
knižné vrehnosti a štátne zastupiteľstvá,“
po prípade kráľovské štátne zastupiteľ
stvá,

(3) Smluvné Straný si oznámia vzájom
ne soznam správnych vrehností, ktoré pri
chádzajú do. úvahy podľa. odseku 1, i zme
ny, któré medzi časom nastaly,

Článok 2.

Matričné listiny, výťahy matrík a výťa
hy cirkevných matrík, ako aj odpisy zápi
sov evidenčných kníh osobného stavu, ma
trík a cirkevných matrík, ktoré niektorá

Ebból a célból meghatalmazottaikká4inevezték:

Ó FÓMÉLTÓSAGA A MAGYAR
KIRÁLYSÁG KORMÁNYZÓJA:

dr, Szondy Víktor urat, magyar kírályi
kúlúgyminisztériumi miniszteri osztálytô
nôkôt,

dr. Kádár Levente urat, magyar királyi
beliigyminisztériumi államtitkárt,

dr, Lupkovícs Gyôrgy urat, királyj ku
ria birót,

dr, Pusztaj János trat, magyarkirályi
vaľllás- és kôzoktatásigyi minisztériumi
miniszteri itanácsost:

A SZLOVÁK KÔZTÁRSASÁG ELNÓOKE:

dr, Spíšiak Ján urat, rendkivúli kôvet
és meghatalmazott minisztert,

dr, Ponický Július "urat, igazságiigymi
nisztériumi miniszteri tanácsost,

Obrcian Júliús urat, kôzigazgatási fô
tanácsost,
akik jó és kelľó alakban talált meghaial
mazásaik kleserélése után a kôvetkezó
rendelkezésekben állapodtakme£:

1. cikk,

(m Az efyik Szerzódó Feélbiról ható
ságai és fyámhatóságai, valamint legtelsó
vaďy felsôbb kôzigazgatási hatóságai ál
tal felvett vagy kiállitott és hivatalos pe
cséttel vagy hivatali bélyegzóvel ellátott
okiratoknak a másik. Szerzódó Fél terúle
tém való hasznáľatához hitelesités, illetve
diplomáciai vagy konzuli felúlhiteľesités
nem sziúkséges.

(2) A telekkôónyvi hatóságok és. a kirá
lyi Úgyészsédek, dlletve az államägyészsé

rój és kôzigazgatási hatóságok kôzé tar
toznak.

(3) A Szerzódó Feľek. az (1) bekezdés
szenint tekintetbe jôvô kôzigazgatási haltó
sások. jegyzékét és:az idôkben tórtént vál
tozásokat eďymással kôzôlni togják.

2. cikk,

Azokat az anyakónyvi okíratokat,
anyakónyvi kivonatokat és egyházi anya
kôónyvikivonatokat, vaľamint a személy
áľlapotot nyilvántarté kônvvekbe anya
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štátna vrchnosť, občiamsky úradník, matri
kár alebo cirkevný matrikár vystavili ale
bo ôverili a opatrili úradnou pečaťou alebo
úradnou pečiatkou, netreba opatriť ďalším
overením, po prípade diplomatickou alebo
konzulárncu superlegalizáciou, Matriká
rôm treba rozumieť štátnych matrikárov,
cirkevným matrikárom matrikárov cirkvi
rímskokatolíckej obradu latinského, #réc
keho a arménskeho, - cirkvi evanjelickej,
reformovanej, pravoslávnej a unitárnej.

Článok 3.

"#Oswedčenie, vystavené v Slovenskej
republike okresným úradom, po prípade
v Bratislave Mestským notánskym úradom,
v Maďarskom kráľovstve však ministrom
pravosúdia, ktorým sa dokazuje, že medzi
stranami, ktoré zamýšľajú uzavrieť man
želstvo, niet prekážky manželstva, nepo
trebuje overenia, pô prípade diplomatickej
alebo konzulárnej superlegalizácie, ak ono
je opatrené úradnou pečaťou alebo úrad
nou pečiatkou.

Článok 4.

Listiny, spísané alebo vystavené verej
ným notárom a opaťrené úradnou pečaťou
alebo úraďnou pečiatkou, nepotrebujú ove
renia, po prípade diplomatickej alebo kon
zulárnej superlegalizácie.

Článok 5.

Zmenkové a šekové protesty, spísané
súdnym úradníkom, verejným notárom ale
bo inou osobou na to podľa vnútroštátnych
právnych predpisov oprávnenou, nepotre
bujú overenia, po prípade diplomatickej
alebo: konzulárnej superlegalizácie, ak ich
opaitrili úradnou pečaťou alebo úradnou
pečiatkou.

Článok 6.

Listiny nespomenuté v článkoch 1 až
5 nepotrebujú ďaľšieho overenia, po prí
pade ďinlomatickej alebo konzulárnej su
perlegalizácie, ak ich opatrili úradnou
pečaťou alebo úradnou pečiatkou,

Článok 7.

Dňom, keďy táto Dohoda nadobudne
účinnosť, strácajú účinnosť dohodnutia a
vládne osvedčenia, vzťahujúce sa na otáz
ky Dohodou upravené.

tént bejegyzések másolatait, amelyeket va
ľameľy állami hatóság polgári tiszitviseló,
anyakónyvvezetô vaťgy esyházi anya

hivatalos pecséttel vagy hivatali bélyegzô
veľ látott el, nem szikséges további hite
ľesitéssel, illetve diplomáciaí vagy konzuli
felúlhitleslitésse] ellátni. Anyakôónyvvezetó
alatt az állami anyaKónyvvezetóket, egy
házi anýakónyvvezetó alatt a ľatin, górog£
és Ôrmény szertartásu római katolikus, a
református, az evangélikus, az unitárius és
a gôórógkeleti egyház anyakôónyvvezetôit

3. cikh.

A Magyar Királyságban az ičazsású6y
miniszter, a Szlovák Kôztánsasácban pedig
a járásí hiwatal, illeftve Bratislavában a vá
rosi jegyzôi hivatal által kiálliťott az a há
zassági tanusitvány, amely azt bizonyťtja,
hoďy a házasuló felek kôzôtt a házasság

amennyiben
azt hivatalos pecsétiel vagy hivatali bé
Iyegzóvel látták el, hitelesitésre, . ifletve
diplomáciai vagy konzulí felúlhitelesitésre
nem szorul,

4. cikk.

Kôzjegyzô áltaľ felvett vagy kiállitott
és hivatalos. pecséttel vaďy hivatali bé
lyegzóveľ ellátott okiratokat nem szúksé
ges hitelesitéssel, illetve diplomáciai vagy
konzulí felúľhitelesitésseľ elľátni,

5. cikk,

Birósági hivatalnok, kôzjegyzó vagy a
belfóldi jogszabályolk aľapján óvások fel
véteľére jogosult más személy által felvett
váltó- és asekkóválssok.ha azokat hivataľos
pecséttel vagy hívaltali bélyegzóvel látták
el, hiteľesitésre, úlletve ďipľomáciai vagy
konzuli felúlhitelesitésre nem szorulnak,

N 6. cikk.

Az 1—5. cikikben nem emlitett okinato
kat továhbbihitelesitéssel, dlletve diplomá
ciai vaťv konzul: felilhiteľesitésse! ellátní
nem sziikséges, ha azokat az 1. cikkben
megnevezett valameľy hatósáť vagy kôz
jegyzô hitelesitette és hivatalos pecséttel
vagďyhivatali bélyegzóvel látta el,

7. cikk.

A jelen Egyezmény hatálybalépésének
napjától kezdódčen az Egyezményben sza
bályozott kérdésekre vonaťkozó korábbi
megállapodások és kormánynyilaťkozatok
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Článok 8.

(1) Dohodu treba ratifikovať. Rašifikač
né listiny, len čo je možné, treba vymeniť
v Bratisiave.

(2) Dohoda nadobudne účinnosť tridsia
ty deň po dni, nasledujúcom po výmene
ratifikačných fistín, a zostane v účinnosti
do uplynutia šiestich mesiacov, nasledujú
cich po dni, kedy výpoveď jednej Smluvnej
Strany dôjde druhej Smluvnej Strane,

Na dôkaz toho splnomocnenci túto Do
hodu podpísali a opečatili.

Zhotovené v dvoch pôvodinách, v reči
slovenskej a maďarskej, v Budapešti dňa
17. mája 1943.

a Szenzódó Felek kôzôtti viszonylatban
hatályukat vesztik.

8. cikk.

(1) Az Egyezményt meď kelľ erôsitení.
A megerósítô dkiratokat, miheľyt lehetsé
fes, Bratislavábaň kel! kicserélni.

(2) Az Egyezmény a megerósitô okira
tok kicseréľésének napját kôvetô harmin
cadik napon lép haltáľyba és hatálybamn.ma
rad azt a napot kôvetó hat hónap elteltéig,
amely napon az egyik Szerzódô Fél fel
monďásaa másikSzerzódôFélhez>meg
érkezik,

Ennek hiteléúl a meghatalmazottok ezt
az Egyezményt aľáirták és pecsétjúkikel
elláttálk.

Kiállitatott két eredeti példányban, ma
£yar és szlovák nyelven, Budapesten, 1943,
évi május hó 17, napján.

(L.S.)
(L. S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L. 5.)
(L. S.)dududddY

Záverečný protokol.
Pri podpísaní tejto Dohody splnomoc

nenci sa menom svojich vlád osvedčujú, že
je shoda aj v tomio:

1. Súdnymi vrchnosťami treba rozumieť
v smysle článku 1 odseku 1 aj predsedov
súdov.

2. Listiny, spísané, vystavené alebo
overené na základe smerodajných práv
nych predpisov manipulačným (pômoc
ným) úraďom alebo kanceláriou niektorej
v. článku 1 pomenovanej vrchnosti, patria
medzi listiny spomenutých vrehností,

3. Ustanovenia tejto Dohody sa nedotý
kajú uľahčení, ktoré jestvujú ma základe
nejakého osobitného dohcdnutia, ani dote
rajšej praxe, smerodajnej pri preukazoch
ô osobnej totožnosti.

4, Každá Smluvná. Strana má právo na
základe vnútroštátnych právnych predpi
sov alebo praxe listiny, ktoré pochádzajú
s územia druhej Smluvnej Strany, uznať v
rozsahu širšom než Dohodou ustálenom
bez overenia, po prípade bez diplomatic
kej alebo konzulárnej superlegalizácie.

Zárojegyzókônyv.
Ennek az Egyezménynek aláirása al

kalmával a meghatalmazottak kormártyaik
nevében kijelentik, hogy eévetértés áll
fenn a kôvetkezókre nézve is:

1. Birói hatóságok alatt az 1. cíkk (1)
bekezdése értelmében a biróságok elnô
keit is énteni kell.

2. Azôk az okiratok, amelyeket az
irányadó jogszabályok értelmében az 1.
cikkben megnevezett valamely hatóság
kezeló- (segéd-) hivatala vagy úrodája veľtt
fell, állitott ki vagy hitelesitett, az emlitett
hatóságok okirata: kôzé tartoznak,

3, Ennek az E£yezménynek rendeľkezé
sef nem érintik a valamely kúlômnmegálla
podás alapján fennálló kônnyitéseket, va
ľamínt a személyazonossági igazolványok
tekintetében irányadó gyakorlatot,

4, Mindegyik .Szerzódó Félnek jogában
áll olyan okiraťokat, ameľyek a másik
Szerzódô Fel terúletéról származnak, bel
fóldi szabályok vagy #yakorlat alapián az
Esyezményben megállapitottnál ezélesebb
kôrben hiteľesiltés,illetve diplomáciai vagy
konzuli felúlhitelesités néľkúl elismerni.
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Na dôkaz toho splnomocnenci podpísali Ennek hliteléúľa meghatalmazottak ezt
tento Záverečný protokol, ktorý je pod- a Zárójegyzôkónyvet, amely a mai napon
statnou čiasťkou dnes podpísanej Dohody. aláint Egyezmény lényeses alkotórésze,

aláinták,

Zhotovené v dvoch pôvodinách, v reči Kiállittatótt két eredeti példányban,
slovenskej a maďarskej, v Budapešti dňa magyar és szlovák nyeľven, Budapesten,
17, mája 1943, 1943, évi május hó 17, napján,

dr. JÁN SPIŠIAK m. p. (L. S.)
dr. JÚLIUS PONICKÝ m. p. (L. S.)

JÚLIUS OBRCIAN m. p. (L. S.)
dr. SZONDY VIKTOR m. p. (L. S.)
dr. KADÁR LEVENTE m. p. (L. S.)

dr. LUPKOVICS GYGRGY m. p. (L. S.)
dr. PUSZTAI. JÁNOS m. p. (L. S.)

PO PRESKÚMANÍ DOHODU TÚTO SCHVAĽUJEM, POTVRDZUJEM A
SĽUBUJEM, ŽE JU DÁM SPLNIŤ A VYKONAŤ.

Bratislava, dňa 28. apríla 1944.

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

3) Dr. JOZEF TISOv. r.MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ:

Dr. VOJTECH TUKA v. r.

|

Tlač: Kníhtlačiareň Andreja v Bratislave,



Čiastka 42. Ročník 1944..

Smluvy medzi Slovenskou republikou a

174.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 6. októbra 1944

o niektorých persSnálnych opatreniach za
brannej pohotovosti štátu.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 4
zákona č. 185/1939 SI, z. nariaďuje:

Diel prvý.
s 1.

() Ak požívateľ štátnych odpočívných
(zaopatrovacích) platov vyvíja štátu ne
priateľskú čianosť, môže mu!"príslušný
poukazovací úrad zastaviť výplatu uvede
ných požitkov na určitý čas alebo na
trvalo.

() Ustanovenia 8 64 eds. 5 zákona č.
131/1936 Sb. z. a n. v znení nariadenia
S mocou zákoma č. 142/1944 SI. z. treba
obdobne použiť, nakoľko Sa v tomto na
riadení neurčuje inak, aj na požívateľov
štátnych odpočívných (zaopatrovacích)
platov, | |

() Zastavením výplaty odpočívných
(zaopatrovacích) platov podľa ods. 1 strá
ca požívateľ na ne nárok pre seba a pre
svojich rodinných príslušníkov. V prípa
doch osobitného zreteľa hodných môže
nevinným rodinným príslušníkom prísľuš
ný ústredný úrad v dohode s Minister
stvom financií priznať príspevok na vý
živu až dô výšky zaopatrovacích platov,
na ktoré by bolí mali nárok, keby požíva
teľ bol zomrel v čase zastavenia. odpočiv
ných (zaopatrovacích) platov.

Dieľ druhý.
S 2.

Ustanovenia $ 64 ods, 5 zákona č.
131/1936 Sb. z. a m. v znení nariadenia
s mocou zákona č, 142/1944SI, z, platia aj
ohľadom vysokoškolských profesorov, pri

Cena Ks 3,80,

čom prepustenie vysloví minister školstva
a národnej osvety,

Dieľ tretí.
8 3.

() Ak je činnosť duchovného, na kto
rého sa vzťahuje zákon č. 122/1926 S5, z.
a n., na ujmu dôležitým. štátnym záujmom,
možno mu zastaviť na určitý čas alebo
natrvalo výplatu všetkých príjmov, vyplá
caných zo štátnej pokladnice (kongrua,
kongruový doplnok, výchovné, dJrahotné
prídavky a pod).

() Zastavením príjmov (ods. 1) stráca
duchovný ma ne nárok pre s:ba j pre
svojich roďinných príslušníkov. Inak: platí:
ustanovenie $81 ods. 3 o príspevku na
výživu obdobne.

Č) © tom, či sú dôvody pre opatrenie
podľa ods 1, rozhoduje ministe“ skolstva a
tárodnej osvety, pričom nemusí uv:esť.
cisobitné dôvedy svojho opatrenia.

S 4.

() Ak rozhodnutie ministra školstva a
národnej osvety. nemožno duchovnému
z hocakých príčin doručiť, vyhlási sa Vv
Úradných novinách: toto vyhlásenie na
hradzuje doručenie. >

(7) Proti rozhodnutiu podľa $ 3 ods, 1
môže duchovný pôdať do 15 dní-odo dňa
dorúčenia, poprípade vyhlásenia v Úrad
ných novinách námietky Ministerstvu
školstva a národnej osvety,

() Ak duchovnému bolo nenpredvída
teľnou a neprekonateľnou udalosťoubez
jeho viny znemožnené podať v uveďenej
lehote námietky, môže sa Ospravedlniť
u trojčlennej komisie, zriadenej pri Úrade
predsedu vlády podľa $ 64"0ds. 5 záko
fa č. 131/1936 Sb. z. a n, v znení naria
denia s mocou zákona č. 142/1944 SI. z.
ktorá, ak uzná dôvody pre ospravedlne
nie, odstúpi vec s príslušným návrhom
Ministerstvu školstva a národnej osvety.
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S 5.

Ustanovenia 55 3 a 4 možno obdobne
použiť aj na profesorov diecezálnych teo
logických učilíšť ($ 211 zák. č. 103/1926
Sb. z. a n.).

Diel štvrtý.
8 6.

Toto mariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia a platí do skončenia
brannej pohotovosti štátu: vykonajú ho
všetci členovia vlády.

Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Dr. Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr. Medrícký v. r.
Dr, Pružinský v. r. Iné. Lednár v. r.

Dr. Ondruška v. r.

Mach V. r.

175.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 6. októbra 1944

© prechodnej úprave zmenkoprávnych
lehôt,

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 44
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

s 1.

() Pri zmenkách sročných do 31. de

pomery lehoty na. uplatnenie, ako aj splna

ne nárokov zo zmenky o tri mesiace odo
dňa. sroku, ak osOba, ktorej sa má pred
ložiť zmenka na platenie, ponúkne majite
ľovi zmenky úrok zo zmenkovej sumy na
čas odkladu platenia a ak: majiteľ zmenky
túto ponuku prijme a na zmenke alebo jej
odpise potvrdí príjem úrokov s odvoľaním
sa na toto ustanovenie. Ak sa úrok nepo
žaduje, treba to tiež vyznačiť na zmenke
alebo jej odpise.

() Prejav podľa ods. 1 musí podpísať
okrem majiteľa zmenky aj Osoba, ktorá
ponúkla úrok na čas odkladu platenia.

S 2.

V prípade predíženia lehôt podľa 8 1
zachovávajú sa práva proti všetkým oso
bám zo zmenky zaviazaným.

8 3.

Prejav podľa S 1 podlieha zo zmen
kovej sumy poplaťku určenému v S6 ods.
1 písm. a) zákona č. 15/1942 SI. z.

8 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister pra
vosúdia a minister financií,

Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr. Štetan Tiso v. r.

Dr. Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr, Pružinský v. r. Ing. Lednár v. r.

Dr, Ondruška v. r.

Mach v. r.

mene ratiflikačných listín.,

Dr. Štefan Tíso v. r.
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SMLÚVA

medzí Slovenskou republikou a Maďar
ským kráľovstvom vo veci sociálneho
a poistenia.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
a

MAĎARSKÉ KRÁĽOVSTVO

vedené túžbou obapolne upraviť vzťahy na
poli sociálneho poistenia, rozhodly sa uza
vrieť smluvu a za svojich splnomocnencov
vymenovali: .

Prezident
Slovenskej republiky:

pána Dr. Štefana Polyáka,
mimoriadneho vyslanca a splnomocneného ministra,

Jeho Výsosť Správca
Maďarského kráľovstva:

pána Dr. Leventu Kádára,
štátneho tajomníka Maďarského kráľovského:

ministerstva vnútra,

Splnomocnenci sá navzájom preukázali
svojimi splnomocneniami a našli ich v po“
riaďku.

Dohodli sa na týchto ustanoveniach:

ČASŤ I,

Všeobecné ustanovenia,
Článok 1.

Táto smluva sa týka týchto odvetví
sociálneho poistenia, platného na území
Slovenskej republiky a Maďarského krá
ľovstva:

a) nemocenského poistenia,
b) úrazového poistenia (nemoce z povo

lania),
c) zákonného poistenia dôchodového

(penzijného, provízneho) pre prípad
staroby, invalidity a smrti.

Článok 2.

Štátni občania Smluvných Strán, čo do
práv a zaviazaností, plynúcich zo sociálne
ho poistenia (povinného i dobrovoľného), u
oboch Smluvných Strán sú si naroveň po
stavení.

. SZERZÓDÉS

a MagyarKirályság és a Szlovák kôztársa
sás kôzôtt a társadalombíztosítás

tárgyában. |

A MAGYAR KIRÁLYSÁAG
és

A SZLOVÁK KÔZTARSASÁG

attól az óhajtól vezéreltetve, hogy a társa
dalombiztosítást kôlesónôsen szabályoz
zák, szerzôdés kôtését határozták el és
ebbôl a céľból meghatalmazottaikká kine
vezték:

ÓFóôméltósága a Magyar
Királyság kormányzója:

Dr. Kádár Levente urat,
magyar királyi belúgyminisztériumi államtitkárt:

a Szlovák kôztársasá£ť elnčke:

Dr. Polyák Štefan urat,
rendkivili kôvetet és meghatalmazott minisztert.

A meghatalmazottak meghatalmazá
saikat egymással kôzôlték és azokat rend
ben találták,

A kôvetkezô rendelkezésekben álla
podtak mef#:

I. FEJEZET.
Altalános rendelkezések.

1. cikk,

A jelen:szerzôdés kiteried a Magyar Ki
rályságban és a Szlovák Kôztársasásban
hatályos társadalombiztositásnak kôvetke
zó ágaira: 

a) a betegséd esetére,
b) a baleset (foglalkozási betegség) ese

tére,
c) az Oregség, rokkantság és halál ese

tére szóló tôrvényes járadék- (nyuédii-,
nyugbér-) biztositásokra,

2. cikk,

A Szerzódô Felek állampolgáraí minďké+
Szerzódó Fél itársadalombiztasitásában:
(kôtelezó és ônkéntes biztositásában) a.
biztositásból eredô jogok és kôtelezettsé- 
gekszempontjából egyenlô elbánásban ré
szesúlnek,
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Článok 3.
U) Štátni občania Smluvných Strán,

kým bývajú na území jednej Smluvnej
Strany, požívajú bez akéhokoľvek obme
dzenia dávky sociálneho poistenia, získa
né podľa právnych predpisov Smluvných
Strán v itom-ktorom čase platných, ako aj
podľa tejto smluvy získané, rozumejúc do
toho aj príspevky hradené z verejných pro

„striedkov.
() S hľadiska odbytia nárokov alebo

poskytovánia iných jednorázových dávok,
ktoré plynú zo sociálneho poistenia, nepo
važuje sa pobyt štátnych občanov jednej
Smluvnej Strany na území druhej Smluvnej
Strany za pobyt v cudzine.

Č) Nositelia sociálneho poistenia jednej
Smluvnej Strany štátnym občanom druhej
Smluvnej Strany, kitorí sa zdržujú na úze
mí tretieho štátu, poskytujú dávky zo: so
ciálnehopoistenia— rozumejúcdo toho aj
príspevky, hradené z verejných prostried
kov — za tých istých predpoklaďov a v tej
istej miere ako vlastným štátnym obča
nom, ktorí sa zdržujú na území tretieho
štátu.

Článok 4,

() Pri vykonávaní sociálneho poistenia
majú sa používať právne predpisy tej
Smluvnej Strany, na území ktorej sa pre
váďza, po prípade prevádzalo zamestna
nie, smerodajné pre poistenie,

(Č) Z ustanovenia, uvedeného v odseku
1, sú tieto výnimky:

a) Ak vyšle závod, ktorý má sídlo na
území jednej Smluvnej Strany, svojho za
mestnanca na obmedzený čas na územie
druhej Smluvnej Strany, vyslaný zamestna
nec zostane poistený podľa právnych pred
piísovtej Smluvnej Strany, na území kiorej
má sídlo závod, ktorý zamestnanca vyslal.
Ak však zamestnanie na území druhej
Smluvnej Strany trvá viac než jeden rok,
po uplynutí tohto roku nastupuje poistenie
podľa právnych predpisov tejto Smluvnej
Strany. S tohto hľadiska odchod s územia
Smluvnej Strany možno považovať za pre
rušenie času jedného roka len vtedy, ak
neprítomnosť zamestnanca na území dru
hej Smluvnej Strany trvala viac než čas, po
ktorý bol na tomťo území zamestnaný pred

176.

3. cikk.

TJ A Szerzódá Felek állampolgárai
mindaddig, amig valamelyik Szerzódô Fél
terúletén laknak, minden korlátozás nélkúl
élvezik a Szerzódô Felek mindenkori jog
szabályai, valamint a jelen szerzódés alap
lán járó társadalombiztositási szolgáltatá

hozzájárulásokat is.

() A társadalombiztositásból folyó igé
nyek végkielégitése vagy egyéb eďyszeri
szolgáltatások nyujtása szempontiából az
egyik Szerzódô Fél állampolsárainak a má
síik Szerzódô Fél teriiletén tartózkodását
kúlfóldi tartózkodásnak nem lehet tekin
tení.

() Az egyik. Szerzódô Fél társadalom
biztositási teherviselôi a másik Szerzôdó
Félnek olyaň -állampolgárairészére, akik
egy harmadik állambaň tártózkodnak, a
társadalombiztositási szolgáltatásokat, ide
értve a Kôzpénzekbôlfedezett hozzájáru
lásokat ds, ugyanolyan feltételekkel "és
mértékben nyujtják, mint a harmadik

úle mban tartózkodó saját állampolgáraiknak.

4, cikk.

U")A társadalombiztositás végrehajtá
sánál annak a Szerzódô Félnek jogszabá
lyait kell aľkalmazni, amelynek terúletén a
biztositásra irányadó foglalkozást folytat
ják, illetóleg folytatták.

(Č)Az () bekezdésben foglalt szabály
alól a kôvetkezô kivételek vannak:

a) Ha valamely olyan územ, amelynek
székhelye az egyik Szerzódô Fél teriiletén
van, munkavállalóját korlátozott idôtar
tamra a másik Szerzódó Fél terúletére kúl
di ki, a kikúldôtt munkavállaló annak a
SzerzódôoFélnek jogszabályai szerint märad
biztositva, amelynek terúletén a kikúldô
územ székhelye van. Ha azonban a másik
Szerzôdó Feélterúletén foglalkoztatás idô
tartama egy évet meghalad, az eťy évi idô
tartam elteltével az ennek a Szerzódô Fél
nek szabályai szerinti biztositáslép hatály
ba. E szempontból a Szerzódó Fél terú
letéról eltávozást az egďy évi idôtartam
mefszakitásának csak akkor lehet tekín
tení, ha a távollét idôtartama a Szerzódô
Fél teriiletén tôrtént elózô foglalkoztatás
idótartamánál hosszabb. Azt akôrúlményt,
hogy a kikúldôtt munkavállaló "a:kikúldó
územ székhelyére illetékes. Szerzódô Fél
jogszabályai szerint biztositva maraďt, a



preukázať poisťujúcemu orgánu, príslušné
mu na poistenie podľa miesta zamesínania,
listinou, vystavenou poistenie vykonávajú
cím orgánom..

b) Ak sa podník, ktorý pracuje v po
hraničí, rozprestiera s územia jednej
Smluvnej Strany na územie druhej Smluv

slaného na prevádzanie zamestnania na
územie druhej Smluvnej Strany, treba po
užiť právne predpisy tej Smluvnej Strany,
na území ktorej je bydlisko zamestnanca,

c) Ak niektorý podnik, slúžiaci verejnej
premávke, ktorý má svoje sídlo na území
jednej Smluvnej Strany, zamestnáva za
mestnancov na území druhej Smluvnej
Štrany prechodne alebo na prípojových
tratiach alebo pohraničných staniciach
trvale, pre ich poisténie platia právne
predpisy tej Smluvnej Strany, na území
ktorej je sídlo podniku.

d) Ak niektorý úrad (napr. colný, pošto
vý, pasový) vyšle svojich zamestnancov na
územie druhej Smluvnej Strany, treba na
poistenie . týchto zamestnancov použiť
právne predpisy vysielajúcej Smluvnej
Strany. —

e) Ak ide o štátnych občanov hocikto
rej Smluvnej Strany, zamestnaných u di
plomatických lalebo konzulárnych zastu
píteľstiev, alebo u prednostov, členov ale
bo u iných zamestnancov týchto úradov,
pre ich poistenie treba použiť právne pred
pisy ich vlasti.

() Najvyššie správne vrchnosti Smluv
ných Strán môžu sa dohodnúť na ďalších
výnimkách zo zásady uvedenej v odseku 1.
"Taktiež sa môžudohodnúť na tom, že sa v
určitých prípadoch nebudú používať vý
nimky uvedené v odseku 2, po prípade, že
tieto ustanovenia možno pozmeniť.

() Najvyššie správne vrchnosti Smluv
ných Strán uzavrú osobitnú dohodu vo veci
sociálneho poistenia zamestnancov dunaj
skej paroplavby.

ČASŤ II,

Nemocenské poistenie,

Článok. 5.

() Ak podľa právnych predpisov jednej
Smluvnej Strany nemocenské poistenie
alebo nárok na poskytnutie niektorej dáv
ky podmienené sú predchádzajúcim získa
ním poistnej doby, nosíteľ nemocenského
poistenia jednej“ Smluvnej Strany má po

foglalkoztatás helyére illetékes tánsada
lombiztositási szervnél a biztositástiteljesi
tÓszerv részéról kiállitott okirattal igazo]
ní kell, | i

b) Ha a határvidéken miikódô valamely
územ teriilete az egyik Szerzódô Fé] teriile
térôl a másík Szerzódô Fél teriiletére át

munkavégzés végett. átkúldôtt munkaválla
ló.biztositására annak a Szerzódó Félnek
jogszabályait kell aľkalmazní, amelynek
terúlletén a munkavállaló lakóhelye van.

c)-Ha a kôzforgalom céliait szolgáló va
lamely územ, amelynek székhelye az egyik
Szerzódô Fél teritletén van, a másik Szer
zôdô Fél terúletén átmenetile£ vagy a csat
lakozó vonalakon vagy a határállomásokon
állandóan munkavállalókat foglalkoztat,
biztositásukra annak a Szerzódó Félnek
jogszabályai érvényesek, amelynek teriile
tén az územ székhelye van.

d) Ha hivatalos szervek (pl. vám-, pos
tahivatalok, utlevéľhatóságok) alkalmazot
taikat a másik Szerzódô Fél terúletére ki
kúldik, biztositásukra a kikúldô Szerzódó
Fél jogszabályait kell alkalmazni,

e) Ha bármeivik Szerzódó Fél állam
polgárai az illetô Szerzôdô Fél diplomáciai
vagy konzuliképviseleténél vagy vezetôik
nél, tagjaiknál vagy egyéb alkalmazottaik
nál állanak munkaviszonyban, biztositá
sukra hazájuk szabályait kell aľkaľmazní.

() A. Szerzódó Felek legielsô .kôzigaz
gatási hatóságai az (|) bekezdésbzn foglalt
szabály alól további kivételekben álľapod
hatnak meg. Abban is megegyezhetnek,
hogy a () bekezdésbenmeghatározott ki
vételek bizonyos esetekben ne alkalmaz
lassanak, illetóleé az ezekre vonatkozó
szabályok módosittassanak,

() A Szerzódô Felek legfielsôkôzigaz
galási halóságai a dunai hajózásnál alkal
mazottak biztositása tárgyában kúlôn meg
álapodást kôtnek.

11. FEJEZET,

Betegsési biztositás.
5, cikk.

() Ha az egyik Szerzódó Fél jogszabá
[lyaia betegségi biztositásra vagy valamely
betegségďi biztositási szolsáltatásra jogo
sultsághoz elôzetes biztositási idôtartamot
kôveteľnek meéý,azt az idôtartamot, ame
lyet az egyik Szerzódô Fél betepségi bizto
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istencovi úplne započítať poistnú dobu, zí
skanú u nositeľa nemocenského poistenia
druhej Smluvnej Stany,

() Ak by poistenec alebo jeho rodinný
príslušník mal nárok na dávky od nositeľov
poistenia oboch Smluvných Strán, . prislú
chajú mu rovnaké dávky len od jedného
nositeľa poistenia. Dávky je povinný po
skytnúť — podľa právnych predpisov svoj
ho štátu — ten nositeľ poistenia, ktorý vy
konával poistenie naposledy v čase vzniku
poistného prípadu alebo bezprostredne
pred ním.

Článok 6.

() Poistenec, ktorý sa presťahuje po
vzniku poistného prípadu na územie: dru
hej Smluvnej Strany, nestratí nárok na
dávky, ak príslušný nositeľ poistenia pred
presťahovaním dal súhlas k zmene bydli
ska, Ak ide o pôrodné dávky, možno dať
súhlas už pred vznikom poistného prípadu.

() Ak poistný prípad vznikol za pobytu
na území druhej Smluvnej Strany, zachová
si poistenec nárok na poistné dávky pre
svoju osobu a pre rodinných príslušníkov
voči tomu nositeľovi poistenia, u ktorého
jepoistený,

Článok 7,

(). Nositeľ poistenia, ktorý je povinný
poskytnúť dávky podľa článku 6, požiada 0
jej poskytnutie nositeľa poistenia, ktorý je
príslušný podľa,bydliska poistenca. Požia
danému nositeľovi poistenia treba tiež
oznámiť podrobne a číselne, na aké dáv
ky a na aký čas má nárok poistenec, po
prípade rodinný príslušník.

() Nositeľ poistenia, ktorý je povinný
na poskytnutie dávok, uhradí požiadanému
nositeľovipoistenia všetky trovy, ktoré mu
vzniknú z tohto požiadania. Naturálne dáv
ky (napr. lekárske ošetrenie, lieky, liečeb
né pomôcky, nemocničné ošetrenie] treba
uhradiť v sume, usttálenej v právnych pred
pisoch alebo smluvách, platných pre požia
daného nositeľa poistenia,

Článok 8.

€) Rodinní príslušníci poistenca niekto
rého nositeľa poistenia jednej Smluvnej

sitási teherviselójének biztositottja a másik
Szerzódô Fél valamely betegségi biztosi
tási teherviselójénél "tôltôtt, teliesen be
kell számitani.
„Ea a biztositottatvagyhozzátartozó
ját mind a két Szerzôdó Fel biztositási te
herviselóitôl szolgáltatások illetnék mef,
azonos szolgáltatásokat csak az egyik bíz
tositási teherviselótôl igényelhet, A. szol
gáltatás nyujtására — saját államának jog
szabályai szerint — az a biztositási teher
viselô kôteles, amely a biztositást a bizto
sitásí esemény bekôvetkezésekor vagy azt
kôzvetleniil megelózčen utoliára ellátta.

6. cikk.

() Az a biztositott, aki a biztositási ese
mény bekôvetkezése után a másik Szerzô
dô Fél teriletére kôltózik, a szolgáltatá
sokra jogosultságát nem vesztette el, ha az
illetékies biztositási teherviseló a lakóhely
változtatásához az átkôltózés elótt hozzá
járult. A. szúlészeti segélyek tekintetében
ahozzájárulást a biztositási esemény bekô
vetkezése elôtt is meg lehet adní.

() A biztositott és hozzátartozói, ha a
biztositási esemény a másik Szerzódô Fél
terúletén tartózkodás alatt kôveťkezett be,
a biztositásukat ellátó teherviselónél jogo
sultak szolgáltatásra.

7. cikk,

() A 6. cikk szerint szolgáltatásra kô-.
teles biztositási teherviseló a biztositott
tartózkodási helye szerint illetékes bizto
sitási teherviselót a szolgáltatások nyujtá
sa végett megkeresi. A megkeresett bizto
sitási teherviselóvel részletesen és ôssze4
szeriien is kôzôlni kell, hogy a biztositott
nak, illetóles hozzátartozójának milyen
szolgáltatásokra és milyen idóre van igé
nye.

() A szolgáltatások nyujtására kôteles
biztositási teherviseló a meckeresett bizto
sitási teherviselónek a megkeresés alapján
felmerúlt kôltségét mestériti, Természetbe
ni szolgáltatások (pl. orvosi kezelés, úyógy
szer, 6yógyászatí segédeszkôzôok, kórházi
ápolás) fejében a megkeresett hiztositási
teherviselóre érvényes jogszabályokban
vagy szerzódésekben megállapitott ôssze
geket kell fizetní.

8. cikk.

() Az egyik Szerzódô Fél valamelyik
hiztositási teherviselójénél biztositottnak a.
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Strany, ktorí bývajú na území druhej
Smluvnej Strany, obdržia dávky na účet
povinného nositeľapoisteniá od toho nosite
ľa poistenia, ktorý je príslušný podľa ich
bydliska. Pre oprávnenosť nároku a jeho
mieru treba použiťprávne predpisy smero
dajné pre nositeľa poistenia, ktorý je prí
slušný podľa bydliska rodinných príslušní
kov. Keby rodimní príslušníci podľa týchto
právnych predpisov preto nemali nárok na
dávky, že zamestnanie poistenca v jeho
bydlisku na území druhej Smluvnej Strany
nezakladá poistnú povinnosť pre prípad
nemoci, na vydržiavanie oprávnená man
želľkapoistenca a jeho niže 16-ročné deti,
žijúce v spoločnej domácnosti, majú na
účet povinného nositeľa poistenia nárok
na lekárske ošetrenie a na zaopatrenie
lfekmi a menej nákladnými liečebnými po
môckami najviac za 13 týždňov,

(") Pre náhradu trov treba použiť usta
novienia článku 7, odseku 2.

. Článok 9.

Ak podľa právnych predpísov niektorej
Smluvnej Strany trvá nárok na niektorú
dávku aj v tom prípade, ak poistný prípad
vznikne po vystúpení z poistenia a v čase
určenom poisťovacími právnymi predpismi,
dávky treba poskytnúť aj vtedy, ak sa bý
valý poistenec vzdiali na územie druh2j
Smluvnej Strany.

ČASŤ III.

Úrazové poistenie,
(Poistenie pre prípad nemoci z povolania.)

Článok 10,

Ak niektorý podnik, ktorého sídlo je na
území jednej Smluvnej Strany, prevádza na
území druhej Smluvnej Strany také práce,
ktoré na tomto území sú podrobené úrazo
vému poisteniu, nemožno mu predpísať
vyššie úrazové poistné preto, že sídlo
podniku nie je na území tej Smluvnej Stra
ny, na území ktorej sa práce vykonávajú.

Článok 11.

Ak osoba, zúčastnená na dávke v dô
sledku utrpeného úrazu alebo nemoci z po

másik Szerzódó Fél terúletén lakóhozzá
tartozój a szolgáltatásokat a biztositást el
látó teherviseló számlájára a lakóhelyúk
szerint illetékes biztositási teherviselôtól
kapják mes, A szolgáltatásokra jogosultság
és annák mértéke ťekintetében azokat a
jogszabályokat kell alkalmazni, amelyek a
hozzátartozók lakóhelye szerint illetékes
biztositási teherviselóre #rányadók. Ha e
jogszabályok szerint a hozzátartozóknak
szolgáltatásokra: igénye azért nem lenne,
mert a biztositottnak a másik Szerzódó Fél
terilletén levô lakóhelyén a biztositott fog
lalkozása betegségi biztositási kôtelezett
sépieitnem von maga után, a biztositottnak
tartásra jogosult feleséďe, valamint a kôzôs
háztartásban éló és 16. életévét még be
nem tôltótt #yermekei a biztositást ellátó
teherviselô számlájára. legfeljebb 13 héten
át tartó orvosí kezelésre és 6yógyszerek
kel, valamint kevésbé kôltséťes 6yógyásza
ti segédeszkôzôkkel ellátásra jogosultak.

() A kôltség megtéritése tekintetében
a 7, cikk () bekezdésében foglaltakat kel!
alkalmazni,

9. cikk.

Ha valamely Szerzôdô Fél jogszabályai
szerint valamely szolgáltatásra irányadó
jogosultság abban az esetben is fennáll, ha
a biztositási esemény a biztositásból való
kilépés után és a biztositási joészabályok
ban meghatározott idón belúl kôvetkezik
be, a szolgáltatásokat akkor is nyujtaní
kell, ha a volt biztositott a másik.Szerzódó
Fél terúletére ttávozik.

II. fejezet.

Baleset (ioglalkozási betegséd) esetére
szóló biztositás.

10. cikk.

Ha olyan územ, amelynek székhelye az
egyik Szenzódó Fél terúletén van, a másik
Szerzódó Fél teriiletén olyan munkákat
végeztett, amelyek ezen a teritleten baleseti
biztositási kôtelezettséggel járnak, nem kô
telezhetô nagyobb baleseti biztositási já
rulék fizetésére azért, mert az územ szék
helye nem annak a Szerzódô Félnek terii
letén van, amelynek teriiletén végzik.

11. cíkk.

. Ha az egyik Szerzódó Fél terúletén
szenvedett balesetbôl vagy foglalkozási be
tegsécbôl folyóamszolgáltatásban részesúlô
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nej Strany, následkom .nového úrazu ale
memociz povolania má nárok na novšiu

dávku z úrazového poistenia na území dru
hej Smluvnej Strany, nositeľ poistenia, kto
rý je povinný poskytovať novšiu dávku,
prizerá ku skôr nastalému úrazu alebo ne
moci z povolania tak, ako keby on bol po
vinný poskytovať aj dávku predošlú.

- Článok 12,

() Ak postihne štátneho občana jednej
Smluvnej Strany úraz alebo nemoc z povo
lania na území druhej Smluvnej . Strany,
príslušný nositeľ poistenia je povinný bez
odkladne upovedomiť diplomatický alebo
konzulárny úrad druhej Smluvnej Strany o
začiatku a skončení vyšetrovania.

() Diplomatický alebo konzulárny úrad
je oprávnený zúčastniť sa na rokovaniach,
súvisiacich s úrazom (s nemocou z povola
nia) a nahliadnuť do spisov v rovnakej
miere ako zúčastnené strany.

Článok 13,

S hľadiska tejto smluvy treba zachová
vať rovnaký postup ako pri úrazovom po
istení aj ohľadne zaopatrenia, ktoré sa za
kladá na zákone alebo:inom právnom pred
pise a ktoré nahradzuje: úrazové poistenie
jednotlivých skupín zamestnancov.

ČASŤ IV.

Dôchodové (penzijné — provízne) poiste
nie pre prípad staroby, invalidity a smrtí.

Článok 14.

U poistencov, ktorí boli poistení na úze
mí Smluvných Strán pre prípad staroby,
invalidity a smrti, má každá zo Smluvných
Strán prí používaní svojich právnych pred
pisov o dovfšení čakacej doby, zachovaní
čakateľských nárokov, dobrovoľnom po
kračovaní v poistení, dobrovoľnom poiste
ní a platení uznávaciehoýpoplatku, spolu
zarátať príspevkové doby získané v po
istení oboch Smluvných Strán. Za poistné
doby treba považovať príspevkové doby,
za ktoré platily poistné (prémie), ako aj
doby, ktoré podľa: právnych predpisov
oboch Smluvných Strán sú týmto naroveň
postavené. Na iné doby vezmú zreteľ len
nositelia poistenia tej Smluvnej Strany,
ktorí sú k. tomu povinní podľa svojich
právnych. predpisov. Doby, ktoré sa kryjú,
treba zarátať len raz.

személy a másik Szerzódô Fél teriletén.
szenvedett uj baľleset vagy foglalkozási
betegsés kôvetkeztében ujabb baleseti biz
tositási szolgáltaitásra válik jogosulttá, az
ujabb szolgáltatás nyujtására kôteles biz
tositási teherviselô a korábban szenvedett
balesetet vagy foglalkozási betegséget ugy
veszi tekintetbe, mintha a korábbi szolgál
tatás nyujtására is 6 lenne kôteles,

12. cikk.

(1) Ha az egyik Szerzódô Fél állam
polgára a másik Szerzódô Fél teriiletén
balesetet szenved vagy foglalkozási beteg
séťbe esik a vizsčálat megkezdésérôl és
befejezéséról az illetékes biztositási teher
viselô a másik Szerzódô Fél diplomáciai
vagy konzuli hatóságát haladéktalanul ér
tesiteni kôteles.

() A diplomáciai vaťy a konzuli ható
sá4 a balesettel (foglaľkozási betegségsei)
osszefúgsôotárgyalásokon részvételre és az
itratokba betekintésre az érdekelt felekkel
eégyenlômértékben jogosult. J

13. cikk,

A jelen szerzôdés szempontjából a bal
eseti biztositással egy tekintet alá esik az
a tôrvényen vagy egyéb jogszabályon ala
puló ellátás ís, amely a munkavállalók
e£yes osoportjaira kiterjedô hatállyal a bal
eseti biztositást helyettesití.

IV. FEJEZET.

Čregsésd,rokkantsás és halál esetére szóló
járadék- (nyusdij-, nyusbér-) biztositás.

14. cíkk,

Azoknál a biztositottaknál, akik a Szer
zódô Felek teriiletén ôregséf, rokkantság
és halál esetére biztositva voľtak, minde
fyik Szerzôdô Félnek a várakozási idô be
tôltésére, a váromány épségére, az ônkén
tes továbbfizetéssel biztositásra, az ônkén
tes biztositásra és az elismerési dij fizeté
sére vonatkozó jogszabályai alkalmazása
szempontjából mindkét Szerzádô Fél biz
tositásában: eltôltótt biztositási idôket ôsz
szeszámitva kel! figyelembe venni. Biztosi
tási idôknek kell tekíntení a járulék- (dii-)
fizetési idôket, valamint a mindkét Szer
zódô Fél jogszabályai szerint ezekkel egy
tekintet alá esô idóket. Egyéb idôket csak
annak a Szerzódó Félnek teherviselói ve
szik figyelembe, amelyek a reájuk irány
adó jogszabályok szerint erre kôtelesek.
Egymást fedó idôket osak egyszeresen keli
beszámitaní.



Článok 15.

() Nositelia poistenia Smluvných Strán.
ustália dávky, ku ktorým sú povinní, kaž
dý osobitne. Čí sú u poistenca splnené
predpoklady nároku na dávku, rozhodne
každý nositeľ poisteniá podľa vlastných
právnych predpisov, ale so zreteľom na
ustanovenia tejto smluvy (články 14 a 16—
19), Číselný výpočet dávok prevedie sa po
dľa právnych predpisov platných pre prí
slušného nositeľa poistenia, s týmito ad
chylkami: ANN

a) čiastky dôchodov, ktoré sú neodvislé
od sumy poistného (prémií), po prípade od
poistných -dôb (napr. kmeňová čiastka dô
chodu, základná čiastka, štátny príspevok),
treba poskytnúť v takom podiele, ktorý
zodpovedá pomeru poistných dôb, odby
tých na území jednej Smluvnej Strany,
k úhrnu poistných dôb, odbytých na úze
imiach oboch Smluvných Strán,

b) čiastky dôchodov, odvislé od sumy
poistného (prémie), po prípade od poist
ných dôb (napr. stupňovaná časť dôchodu,
mimoriadny prídavok stupňovanej časti dô
chodu, zvyšovacie. čiastky, drahotný prí
davok), poskytnú nositelia poistenia oboch

"Smluvných Strán bez krátenia, na základe
poistných dôb, oďbytých podľa vlastných
právnych predpisov,

c) pri ustaľovaní dielčich dôchodov no
siteľ poistenia jednej alebo druhej Smluv
nej Strany nie je povinný použiť právnych
predpisov o najnižšej výmere dôchodu
(penzijného, provízneho),

d) za časť dôchodu, neodvislú od sumy
poistného (prémií), po prípade od poist
ných dôb, považuje sa v slovenskom inva
lidnom a starobnom poistení aj vekový prí
platok a v slovenskom penzijnom poistení
na základe nepoistenej doby prislúchajúce
penzijné doplnenie, avšak tieto dávky tre
ba poskytnúť aspoň v polovičnej výmere,

e) za časť dôchodu, taktiež neodvislú
od sumy poistného (prémií), po prípade od
poistných dôb, považuje sa v slovenskom

.poistení súkromných úradníkov tiež poiste
nie na vyššie dávky, a so strany maďarskej
tá časť penzijného dôchodu, ktorá prislú
cha z poistenia u uznaných závodných pen
zijných pokladníc, u Penzijného ústavu ma
ďanských novinárov, ako aj vôbec, u ná
hradných ústavov, ktorá zodpovedá 20%
penzijného základu, časť penzijného dô
chodu, ktorá presahuje túto mieru, treba
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15. cikk.

(!) A Szerzôdô Felek bizťositási teher
viselôi kúlônskúlón állapitiák meď a ré

. szikról járó szolgáltatásokat. Mindegyik
biztositási teherviseló a rá irányadó jogsza
bályok szerint, de a jelen szerzódésben (14.
és 16—19, cikkiek) foglalt rendeľkezések
figyelembevételével határozza meg, hogy a
biztositott a szolgáltatásra jogosultság fel
tételejt megszerezte-e. A szolgáltatások ôsz
szefszerii megállapitása a biztositási teher
viselóre érvényes jogszabályok szerínt tór
ténik, az alábbi eltérésekkel:

. a) a járulékok (dijak) ôsszesétôl, illetô
leg a biztositás idótartamától fúggetlen já
radékrészeket (pl. jánadéktórzs, alapôsz
szef, állami hozzájárulás) abban a hányad
ban kell nyujtani, amely az eéyik Szerzódó
Fél terúilletén eltóltótt biztositási idôótartam
és a minď a két Szerzódô Fél teriiletén
efvúttesen eltôltótt biztositásí idôtartam
kôzôtt fennálló aránynak mesfelel:

b) a járulékok (dijak) ôsszegétól, illetó
les a biztositás idótartamától fúégô jára
dékrészeket (pl. fokozódó járadékrész, fo

+kozódó járadékrész rendkivúli pótléka,
emelkedéósiôsszeg, dráfasáci pótlék) mind
két Szerzódô Fél biztositási teherviselój a
rájuk irányadó jogszabályok szerint betôl
tott biztositási idók alapján csôkkentés nél
kúl adják,

c) a részszolgáltatások megállapitásá
nál az egyik vagy a másik Szerzódô Fél hiz
tositási teherviselóje a járadék (nyu£dij-,
nyugbér-) legkisebb ôsszegére vonatkozó
jogszabályait alkalmazni nem kôteles:

d) a járulékok ôsszegétól illetôleé a
biztositás idôtartamától fúggetlen járadék
résznek minôsúl a szlovák rokkantsági- és
a£skori biztositásban a korpótlék, valamint
a szlovák nyugdijbiztositás kôrében a bizto
sitásban nem tôltôtt szolgálati idô alapján
járó nyugdijkiegészités is, de ezeket a szol
gáltatásokat legalább felerésziikben nyuj
tami keli:

- ©) ugyancsak a járulékok ôsszegétôl, il
letóleg a biztositás idótartamától fúggetlen
járadékrésznek minôsúl a szlovák maďán
alkalmazotti biztositásban a nagyobb. szol
gáltatásokra biztositás, a magyar elismert
vállalati nyugdijpénztáraknál, a Maéyar
Hirlapirók Nyugdijintézeténél, valamint ál
talában a kôtelezó biztositást helyettesitó
intézményeknél betôltôtt biztositás alapján
járó nyuédijnak az a része, amely a szol
gáltatási alap 20%-ának megtfelel: a szer
zett nyugdijigénynek ezt meghaladó részét



„ná 176,

považovať za dávku, závislú od sumy po
istného (prémií), po prípade od poistných

„dôb,-Ak.však poistenec nedokončil na úze
„mí niektorej“ SmluvnejStrany čakaciu dô
«bu,úrčenú v poisteniach spomenutých v
„tomto odseku, ani pripočítaním dôb odby
tých na území druhej Smluvnej Strany v
poisteniach spomenutých v tomto odseku,
treba poskytnúť dávku za podmienok a vo

„výške, vypočítanej podľa smerníc uvede
ných v článku 14, ako aj vbode a) a.b) tohto
„odseku, ktorá by prislúchala od sloven
ských, po prípade maďarských nositeľov
poistenia, keby bol býval poistenec za jeho
zamestnania, zakladajúceho nárok na po
istenie na vyššie dávky, zodpovedne svo
jím požítkom povinne poistený u týchto
ústavov, avšak nie na vyššie dávky.

() S hľadiska poskytovania dávok po
važujú sa za nositeľov sociálneho poistenia
aj zamestnávatelia a penzijné ustanovizne,
ktoré vykonávajú. vo vlastnej pôsobnosti
zaopatrenie, po prípade poistenie, zaklada
Júce sa na právnych predpisoch sociálneho

„poistenia.

Článok 16.

Pri použití ustanovení, uvedených v
článkoch 14 a 15, doby odbyté u nositeľa
poistenia niektorej Smluvnej Strany, sú
rovnocenné s poistnými dobami, ktoré tre

"ba vziať do ohľadu v dôsledku územných
zmien, nastalých u dotyčnej Smluvnej Stra
ny, hoci doby tieto neboly odbyté ú také
hoto nositeľa poistenia.

Článok 17,

Ak je na území jednej Smluvnej Strany
daný niektorý nárok na dávku aj bez ohľa

«duna článok 14a na území druhej Smluvnej
Strany niet nároku ani so zreteľomna člá
"nok 14, povinný nositeľ poistenia jednej
-Smluvnej Strany ustáli dávku podľa vlast
ných právnych predpisov, ale bez použitia

„článku 15. Ak vznikne u nositeľa poistenia
druhej Smluvnej Strany neskoršie nárok so
zreteľom na článok 14, treba použiť usta:
novenia článku 15 odo dňa vzniku nároku.

- Článok 18,

. Ak niekto nezískal na území jednej
„SmluvnejStrany viác ako trinásť príspev

a járulékok ôsszegétôl, illetóleg a biztosi
tás idôtartamától fúg6ôszolgáltatásnak kell
tekinténí. Ha azonban a biztositott vaľlamely
Szerzódô Fél. terúletén a jelen: bekezdés
ben emllitett biztositásokban megszabott vá
rakozási idót a másik.SzerzódóFél teriile
tén a jelen bekezdésben említett biztositá
sokban eltóltótt idôk "hozzászámitásával
sem tôltótte be, a szolgáltatásť olyan felté
telekkel és a 14. cikkben, välamint a jelen
bekezdés a) és b) pontjában foglaltak sze
rint kiszámitandó olyan ôsszeťben kell
nyujtani, amekkora a szlovák, illetóles a
magyar kôtelezó biztositás intézeteitôl jár
na, ha a biztositott a nagyobb szolsáltatá
sokra igényt adó biztositás ideje alaft a
mindenkoti javadalmazása alapján ezeknél
az intézeteknél lett voľna kôtelezóen, de
nem nag#yobbszolgáltatásokra biztositva.

(2) A szolgáltatások nyujtása szempont
jábôl társadalombiztositási teherviselóknek
minôsiilnek azok a munkaadók és nyué£dij
intézmények is, amelýek a társaďalombiz
tositási jogszabályokom alapuló ellátást, il

jeiúln | biztositást saját hatáskorúkbenlátják e

16. cikk.

A 14. és 15. cikkekben foglalt rendeľke
zések alkalmazásánál valamelyik Szerzódô
Fel biztositási teherviselójénél tôltôtt biz
tositási idókkel egyenlô értékňiek azok azidôk is, amelyeket bár nem ilýen biztositási
teherviselónél tôltóttek el, az illetô Szerzô
dô Félnek a teriiletében beállott változás
kôvetkeztében figyelembe kel] vennie.

17. cikk,

Ha valamely igény az egyik Szerzôdô
Fé] terúletén a 14. cikk figyelembevétele
nélkúl is fennáll és az igény a másik Szer
zódô Fél teriiletén a 14. cikk figyelembevé
telével sem áll fenn, az eďyik Szerzódô Fél
szolgáltatásra kôteles biztositási tehervise
lóje a szolgáltatást a reá irányadó jogsza
bályok szerint a 15.cikk alkalmazása. nél
kúl állapitja meg. Ha késôbb a másik Szer
zódô Fél biztositási teherviselójénél a 14.
cikk figyelembevételével igény keletkezik,
a 15. cikk rendelkezéseit az igényjogosult
ság megnyilásának napjától kell alkalmaz
ni,

18. cikk.

Havalakí az egyik Szerzódô Fél terúle
tén tizenhárom járulékfizetési hétnél (há
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kových týždňov(tri príspevkové mesiace),
nemôže uplatniť nárok na dávku voči nosi
teľovi | poisťenia. tejto Smluvnej Strany.
V.tomto prípade nositeľ poistenia. druhej
Smluvnej Strany nemôžekrátiť výšku dô
.chodku v smysle ustanovenia článku 15,.

Článok 19.

Ak je úhrn dôchodov, vypočítaných po
dľa tejto smluvy, nižší než dôchod, ktorý
by prislúchal oprávnenej osobe na území
jednej Smluvnej Strany na základe prí
spevkovej doby odbytej výlučne u tejto
.Smluvnej Strany podľa jej právnych pred
„pisov, je nositeľ poistenia tejto. Smluvnej
Strany povinný naň pripadajúci dôchod
zvýšiť o rozdielovú sumu. Pre prepočítanie
dôchodu, ustáleného v peňažnej mene dru
hej Smluvnej Strany, smerodajné sú usta
novenia v tom-ktorom čase platných me
dzištátnych platobných dohôd. Prepočíta
nie treba previesť k tomu dňu, ku ktorému
sa ustaľuje dôchod, zvýšený o tento roz
diel. Nové ustálenie prichádza do úvahy
len vtedy, ak sa prepočítací kľúč, platný
podľa medzištátnych platobných dohôd,
zmiení viac než o 5%).

ČASŤ V.

Rôzne ustanovenia.
Článok 20,

. Dôchody, ktoré podľa tejto Smluvy má
vyplácať niektorý nositeľ poistenia Smluv
ných Strán, ktoré nepresahujú mesačne
50 slovenských korún, po prípade 7 peňéô,
možno vyplatiť aj na čas dlhší než jeden
mesiac alebo ich možno vykúpiť ich kapi
tálovou hodnotou,

Článok 21.

() Ak nastane taká okolnosť,ktorá po
dľa právnych predpisov jednej Smluvnej
Strany má za následok spočívanie alebo

tiež o zániku tejto okolnosti upovedomiť aj
nositeľa poistenia druhej Smluvnej Strany,
ktorý je povinný na poskytnutie dávky.

() Dávky poukazované s územia jednej
Smluvnej Strany, ktoré podľa. právnych
predpisov druhej Smluvnej Strany dávajú
právny podklad pre spočívanie alebo sní
ženie niektorej dávky, majú rovnaký práv
my účinok s dávkami poukazovanými s úze
mia druhej Smluvnej Strany:

rom. járulékfizetési: hónapnál) tôbbet nem

tem szolgáltatásra
IGényt nem támaszthat, Ebben az: esetben a

mében nem csôkkentheti.

19. cikk,

Ha a jelen .szerzódés szerint számitott
Járadékok ôsszege kisebb, mint az a jára
dék, amelyek az igényjogosultat az egyik
Szerzódó Fél terúletén kizárólag az ennél
a Szerzódô Félnél betôltôtt biztositási idô
alapján ennek jogszabályai szerint mesíl
letné, ennek a Szerzódô Félnek biztositási
teherviselóje a rá esô járadékot a kúilôn
bôzeti ôsszegpel felemelni kôteles. A másik
Szerzódó Fél pénznemében megállapitott
járadékôsszeď átszámitására a mindenkor
érvényben levô államkôzi fizetési egyezmé
nyek határozmányai irányadók. Az átszá
mitást arra a napra vonatkozóan kell végre
hajtani, amelyen a kilônbôzeti ôsszessel
felemelt járadékot megállapitják. Ujabb
megállapitásnak csak akkor van helye, ha
az államkôzií fizetési eGyezményeken ala
puló átszámitási kules tôbb mint 5%-kal
változik. "

V. FEJEZET.

Vegyes rendelkezések.
20. cíkk,

A Szerzódô Felek valamely biztositási
teherviselóje részéról a jelen szerzôdés
alapján fizetendô olyan járadékokat, ame
lyeknek havi ôsszege 7 pengôt, illetôóleg 50
szlovák koronát nem halad meé, egy hónap
nál hosszabb idóre is ki lehet fizetni vagy
tôkeértékúkikel meg lehet váltani.

21. cikk,

(1) Ha olyan kôrúlmény merúl fel, amely
nek kôvetkezménye az egyik Szerzódó Fél
jogszabályaí szerint valamely szolgáltatás
sziinetelése vagy csôkkentése, arról, majd
ennek a kôrúlménynek megszúnésérol a má
sik Szerzódó Fél szolgáltatásra kôteles biz
tositási teherviselójét is értesiteni kell,

(2) Az efyik Szenzôdô Fél terúletéról
folyósitott olyan jánandóságok, amelyek a
másik Szerzôdó Fél jogszabályai szerint

csôkkentésére adnak jogalapot, a másik
Szerzódó Fél terúletéról folyósitott járan
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) Spočívaniealebo skrátenie môže
vykonaťiba nositeľpoisteniatej Smluvnej
Strany, u ktorej to platné právne predpisy
ustanovujú, a to do výšky podielu, ktorý
zodpovedá poistným dobám odbytým u
oboch Smluvných Strán a ktoré sa vzaly
za podklad pri vypočítaní dávky.

Článok 22,

() Peňažité dávky, ktoré prislúchajú
poistencom a ich rodinným príslušníkom,
poskytujú podľa tejto smluvy povinní nosi
telia poistenia vo vlastnej mene.

(©)Nositelia poistenia Smluvných Strán
môžu sa dohodnúť, že dávky, ktoré prislú
chajú podľa tejto smluvy, bude namiesto
nositeľa poistenia jednej Smluvnej Strany
vyplácať — proti náhrade — nositeľ po
istenia druhej Smluvnej Strany.

( Nositelia poistenia SmluvnýchStrán
sa dohodnú o spôsobe vyúčtovania dávok
navzájom poskytnutých.

() K dohodnutiam uvedeným v odse
koch 2 a 3 potrebné je schválenie najvyš
ších správnych vrehností.

Článok 23,

Ak bude treba vypočítať sumu, vyjadre
nú v mene druhej Smluvnej Strany, prepo
čítanie sa vykoná so zreteľom na ustano
venia článku 19 podľa ustanovení v tom
ktorom čase platných medzištátnych pla
tobných dohôd,

Článok 24,

Nositelia poistenia a vrchnosti Smluv
ných Strán. pri vykonávaní tejto smluvy sa
podporujú navzájom a v takej miere, ako
keby išlo o vykonávanie vlastného sociál
neho:poistenia.

Článok 25,

Lekársku prehliadku nárokujúceho, kto
rý sa zdržuje na území druhej Smluvnej
Strany, vykoná na žiadosť a na trovy po
vinného: nositeľa poistenia nositeľ poiste
nia tej Smluvnej Strany, na území ktorej sa
nárokujúci zdržuje. Ak sú však podľa tejto
smluvy povinní poskytnúť dávky nositelia
poistenia oboch Smluvných Strán, nositeľ
poistenia, príslušný podľa miesta pobytu
nárokujúceho, upovedomío výsledku lekár
skej prehliaďky nositeľa poistenia druhej

(8) A szineteltetést vagy a csôkkentést
a szolgáltatás kiszámitásánál alapul vett,
a mindkét Szerzódô Félnél tôltôtt biztositá
si idônek megfelelô hányad erejéig csak an
nak a Szerzódô Félnek biztositási tehervi
selóje hajthatja végre, amelyre érvénves
jogszabályok azt megszabják,

22. cikk.

(1) A biztositottaknak és hozzátartozó
iknak járó pénzbeli szolgáltatásokat, a je
len szerzódés értelmében a kifizetéstikre
kôteles biztositási teherviselók saját nénz
nemiikben nyujtják.

(2) A Szerzódô Felek biztositási teher
viseli megefyvezhetnek abban, hogy a je
len szerzódés szerint járó szolgáltatásokat
az egyik Szerzódó Fél biztositási tehervise
lóje helyett — megtérités ellenéhen — a
másik Szerzódô Fél biztositási teherviselô

(%)A Szerzódô Felek biztositási teher

képen számoliák el,
() A () és () bekezdésben emlitett meg

állapodásokhoz a legfelsú kôzigazgatási
hatóságok jóváhagyása szúkséges.

23. cikk,
Ha a másik Szerzódô Fél fizetési eszkô

zeiben kifejezett pénzôsszeé kiszámitása
válik szúkségessé, az átszámitást a 19. cikk
ben foglaltak alkalmazásával a mindenkor
érvényben levô.államkôzi fizetési egyezmé
nyek rendelkezései szerint kel] végrehaj
tami, >

24, cikk,

A Szerzódó Felek teherviselói és ható
ságai a jelen szerzódés végrehajtásánál egy
mást kôlesónôosenés ugyanabban a mérték
ben támogatják, mintha saját tánsadalom
biztositásuk végrehajtásárol lenne.szó.

. 25. cikk.

A másik Szerzódô Fél teriiletén tartóz
kodó igénylónek orvosi megvizsgálását a
szolgáltatásra kôteles biztositási tehervise
ló mefkeresésére és kôltségére annak a
Szerzódóô Félnek biztositási teherviselóje
foganatositja, amelynek terúletén a jo6o0
sult tartózkodik. Ha azonban a jelen szer
zódés alapjám mindkét Szerzôdó Fél bizto
sitási teherviselóje szolgáltatás nyujtására
kôteles, az igénylô tartózkodási helye sze
rint illetékes biztositási teherviselô a másik
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Smluvnej Strany bez: zaúčtovania vznik
lých trov.

Článok 26.

Styk nositeľov poistenia a vrehností
Smluvných Strán medzi sebou ako aj so
zainteresovanými stranami pri vykonávaní
tejto smluvyj je bezprostredný, v písomnom
styku používajú svoju úradnú reč.

%

Článok 27.

oprávnené na základe tejto smluvy í bez
povereniazastupovať vlastných štátnych
občanov u nositeľov poistenia, na úra
doch a súdoch druhej Smluvnej Strany, ak
nepoverili iného splnomocnenca. Členov
konzulárnych úradov pre činy, vykonané
v tejto ich vlastnosti, nemožno žalovať na
území tej Smluvnei Strany, kde účinkujú.

Článok 28.

Podania, ako aj iné písomnosti, podané
na základe tejto smluvy nositeľom poiste
nia, úradom a súdom Smluvných Strán, né
možno odmietnuť preto, že ich vyhotovili
v úradnej reči druhej Smluvnej Strany.

Článok 29,

Žiadosťpredostretú nositeľovi poistenia
jednej Smluvnej Strany treba považovať za
žiadosť podanú súčasne i u nositeľa poiste
nia druhej SmluvnejStrany..

Článok 30.

Opravné prostriedky, ktoré treba podať
v predpísanej lehote na určitom podacom
mieste, príslušnom na prevzatie opravných
prostriedkov vo veciach sociálneho poiste
nia jednej Smluvnej Strany, treba považo
vať za včas podané i vtedy, ak tieto boly
podané v predpísanej lehote na primera
nom mieste na území druhej Smluvnej
Strany. Opravný prostriedok treba "bez
odkladďnepostúpiť na príslušné miesto.

Článok 31.

€) Oslobodenie od daní a poplatkov,
ktoré podľa právnych predpisov jednej
Smluvnej Strany platí pre poďania, listiny

Szerzódó Pél biztositási teherviselôjét az
orvosi vizsgálat eredményérôl kôltségiel
számitás néľkúl értesiti.

26. cikk.

A jelen szerzôdés végrehajtásánál a
Szerzódô Felek biztositási teherviselój és
hatóságai egymással, valamint az érdekel
tekkel kôzvetlenúl érintkeznek: irásbeli
érintkezésiikben saját hivatalos nyelväket
használiák,

27. cikk,

A Szerzódô Felekkonzulí hatóságai a

hatóságai és biróságai elôtt saját állampol
gáraik képviseletére a jelen szerzôdés alap
ján meghatalmazás nélkúl is jogosultak, ha
más meghatalmazottat nem biztak mes. A
konizuli hatóságok tagjait e minóségtikben
végzett cselekményeikért annak a Szerzôdô
Félnek terúletén, ahol mikôdnek, perbe
vonni nem lehet.

28. cikk.

A Szerzódô Felek. biztositási tehervise
lóihez, hatóságaihoz és biróságaihoz a jelen
szerzódés alapján intézett beadványokat,
valamint egvéb iratokat nem szabad vissza
utasitani azért, mert azokat a másik Szer
zódô Fél hivatalos nyelvén fogalmazták.

29. cikk,

Az efyik Szerzódô Fél biztositási teher
viselójénél elóterjesztett kérelmet a másik
Szerzódô Fél biztositási teherviselójénél is

egvidejúleg elčterjeszieti kérelemnek kelltekintení.

30. cíkk.

Azokat a jogorvoslati kérelmeket, ame
lyeket a megszabott határidóben az egyik
Szerzódó Félnek valamely, a tánsadalom
biztositási úgyekre vonaťkozó jogorvoslati
kérelmek átvételére illetékes helyém kell
benyujtaní, akkor is kellô határidôóben be
adottaknak kell tekintení, ha azokat az
elóirt határidóben a másik Szerzódô Fél
terúletén a megtelelô helyemnyujtottak be,
A jogorvoslati kérelmet az illetékes: helyre
haladéktalanul továbbitani kel].

31. cikk.

() Az egyik Szerzódô Fél jogszabályai
szerint az ennek a Szerzódô Félnek bizto
sitási teherviselótnél, hatóságainál és biró
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.a. iné spisy nositeľov: poistenia, -úradov a

.súdov tejto Smluvnej Strany, je účinnétiež
ohľadom podaní, listín a iných spisov, kto
ré pri vykonávaní tejto smluvy majú byť
podané u nositeľov poistenia, úraďov a sú
dov druhej Smluvnej Strany. Vzájomná
podpora uvedená v článku 24 — vyjmúc
lekárske prehliadky vykonávané proti ná
hrade v smysle článku 25 — je bezplatná.

() Podania, listiny a iné spisy, použí
vané pri vykonávaní tejto smluvy, netreba
vidovať alebo uhodnoverňovať zahranič
ným zastupiteľským úradom.

ČASŤ VI.

"Prechodné a záverečné ustanovenia,
Článok 32.

() Účinnosť ustanovení tejto smluvy
vzťahuje sa odo dňa použítia smluvy (člá
nok 42, odsek 2) tiež na poistné prípady,
ktoré nastaly pred spomenutým dňom.

() Pri použití tejto smluvy treba prize
rať tiež k poistným dobám, získaným v po
istení pred dňom, spomenutým v odseku 1.

(%)Tie dávky sociálneho poistenia, krto
ré podľa právnych predpisov niektorej
Smluvnej Strany spočívajú pre pobyt
oprávnenej osoby v cudzine, treba vyplá
cať odo dňa používania tejto smluvy (člá
nok 42, odsek 2). Najskoršie od tohto dňa
treba ustáliť a platiť tiež tie dávky, ohľad
ne ktorých právny nárok na ne nebol ešte
príslušným nositeľom poistenia uznaný.
Tie dávky však, ktoré sú nositelia poiste
nia Smluvných Strán povinní vyplácať na
základe medzištátnych dohôd, uzavretých
Vo veci úpravy otázok sociálneho poiste
nia, vzniklých následkom rozdelenia býva
lých česko-slovenských území, majú sa po
ukázať oprávneným osobám, zdržujúcim sa
na území druhej Smluvnej Strany, odo dňa
vzniku nároku, najskoršie odo dňa 1. októ
bra 1938.

(“)Dávky ustálené pred dňom účinnosti
tejto smluvy treba — ak je to potrebné —
prepočítať súhlasne s ustanoveniami tejto
smluvy. Na dobu pred dňom použitia tejto
smluvy — s výnimkou uvedenou v odseku
3 —netreba poskytovať dávky podľa tejto

ságainál beterjesztett beadványokra, okira
tokra és egyéb iratokra engedélyezett adó
és illetékmentesség azokra a beaďványok
ra, okiratokra és egyéb iratokra is érvé
nyes, amelyeket enrnieka szerzódésnek al
kalmazásánál a másik Szerzódó Fél teher
viselóinél, hatóságainál vaďy biróságainá]
kell benyujtani. A 24. cikkben emlitett tá
mogatás — ide nem értve a 25, cikk értel
mében meftérités alá esô orvosí vizspálatot
— kôltsésgmentes.

() A jelen,szerzódés végrehajtása kôré
ben használt beadványokat, okiratokat és
egyéb iratokat kúlľképviseleti haitósásga]
láttamoztatni vagy hitelesittetľní nem kell,

VI. FEJEZET.

ÁAtmenetiés zárórendelkezések.

32, cikk.

(€) A jelen szerzódés rendeľkezéseinek
hatálya a szerzódés alkalmazásának kezdô
napjától [42. cikk () bekezdése] azokra a
biztositási eseményekre is kiterjed, ame
lyek az emlitett nap elôótitkôvetkeznek be.

() A jelen szerzôdés alkalmazásánál az
() bekezdésben emlitett nap elôtt bizto
sitásban tôltótt idôt is figyelembe kell
venni.

() Azokat a társadalombiztositási szol
gáltatásokat, amelyek valamelyik Szerzô
dô Fél jogszabályai szerint az igényjogo
sultnak kúlfóldí tartózkodása miatt szii
netelnek, a jelen szerzódés alkalmazásának
kezdônapjától [42. cikk () bekezdése] fi
zetni kell. Legkorábban ettól az idóponttól
kell megállapitani és fizetni azokat a szol
gáltatásokat is, amelyekre vonatkozó jogo
sultságot az illetékes. biztositási tehervise
lók még nem ismerték el. Azokat a szol
gáltatásokat azonban, amelyekre vonatko
zó fizetési kôtelezettséý a volt oseh-szlo
vák teríileteknek felosztása kôvetkeztében
felmerúlt társadalombiztositási kérdések
rendezése tárgyában. kôtôtt államkôzi szer
zódések alapján járul a Szerzódó Felek
biztositási teherviselóilne, az igény keletke
zésének napjától, de: legkorábban az 1938.
évi október hó 1. napjától kell a másik
Szerzódô Fél teriiletén tártózkodó jogosul
taknak kiszolgáltatní.

() A jelen szerzôdés hatályba lépé
se elôtt megállapitott szolgáltatásokat,
amennyiben: sziikséďes, a jelen szerzôdés
rendelkezéseinek megfelelóen át kel] szá
mitani. A szerzôdés alkalmazásának kez
dô napja elôtti idôre — a (“) bekezdés
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smlúvy.

Č) Ustanovenia odsekov 1, 3 a 4 nevzťa
hujú sa na nemocenské poistenie,

Článok 33.

() Najvyššie správne vrchnosti Smluv
ných Strán môžu v obapolnej dohode do
plniť a pozmeniť ustanovenia tejto smluvy.

() Ak jedna zo Smluvných Strán. uza
vrie alebo uzavrela vo veci sociálneho po
istenia smluvu s tretím štátom, najvyššia

upovedomí najvyššiu správnu vrchnosť
druhej Smluvnej Strany o obsahu smluvy,
najmä oustanoveniach, týkajúcich sa za
počítania čakacích dôb, zachovania náro
kov a výpočtu dávok.

Článok 34.

Najvyššie správne vrchnosti Smluvných
Strán môžu sa bez ujmy článku 24 dohoď
núť:

a) o spôsobe doručovania písomností v
obore sociálneho poistenia, rázu nie súd

územie druhej Smluvnej Strany a
b) o spôsobe vykonávania platieb a po

skytovania iných plnení v obore sociálneho
poistenia s územia jednej Smluvnej Strany
na územie druhej Smluvnej Strany.

Článok 35.

. ©)Na požiadanie nositeľa poistenia dru
hej Smluvnej. Strany postará sa každá
Smluvná Strana prostredníctvom vlastného
nositeľa poistenia ako zmocnenca o vymá
hanie takých exekvovateľných pohľadá
vok na poistnom (prémiách), ktoré mu pri
slúchajú od dlžníka, bývajúceho. na území
požiadanej Smluvnej Strany.

() V konkurznom a nútenom vyrovna
com, po prípade vyrovnacom pokračova
ní zaobchádza sa s nositeľmi poistenia jed
nej Smluvnej Strany čo veriteľmi na území
druhej Smluvnej Strany rovnako ako s tu
zemskými nositeľmi poistenia. V takomto
pokračovaní môže nositeľ poistenia jednej
Smluvnej Strany vystupovať ako splnomoc
nenec nositeľa poistenia druhej Smluvnej
Strany.

Článok 36,

() Ohľadne vzájomnej právnej pomoci
súdov, pokračujúcich vo veciach sociálne

ben emlitett kivétellel — e szerzódés
alapján szolgáltatásokat nem kell nyujtani,

Č) Az (), Č) és (“)bekezdések hatálya a
betegségi biztositásra nem terjed ki,

33. cikk.

() A Szerzódô Felek legtelsô kôzigaz
gatási hatóságaj a jelen szerzódés. rendel
kezéseit kôzôs efyetértéssel kiegészithetik
5s megváltoztathatják.

() Ha az egyik Szerzódô Fé] harmadik
állammal társadalombiztositási szerzôdést
kôt vagy kôtôótt, annak legfelso kôzigazďa
tási hatósága a másik Szerzódô Fél legtel
so kôzigazgatási hatósását a szerzódés tar
talmáról és kúlónôsen a várakozási idôk
beszámitására, a várományok épségére és
a szolgáltatások számitására vonatkozó
rendeľkezéseiról értesiti.

34, cikk.

A Szerzódó Felek legfelsó kôzigazgatá
si hatóságaia 24, cikkben foglaltaktól fúg
getlenúil megállapodhatnak:

a) az egyik Szerzôdô Fél terúletérôl a
másik Szerzódô Fél teriiletére tôrténô, tár
sadalombiztositási vonattkozásu, nem biró
ságikézbesitések módjára és

b) az egyik Szerzódô Fél terúletéról a
másik Szerzôdó Fél terúletére tôórnténôtár
saďalombiztositási fizetések és egyéb szol
gáltatások nyujtásának módjára.

35. cikk,

() Mindegyik Szerzódó Fél a másik
Szerzódô Fél biztositási teherviselójének
megkeresésére a saját bizbositási tehervise
lóje mint meghatalmazott utján eljár a
miegkeresô Szerzódô Félteriiletén végre
hajtható olyam járulék- (dij-) kôvetelések
behajtása végett, amelyek azt a megkere
sett Szerzódó Fél terúletén lakó adóstól
megilletik. |

() A cesôd-és kényszeregfvezsési, illetó
le£ efyezségi eljárásban az egyik Szerzódô
Fél biztositási teherviselóí a másik Szer
zódô Fél terúiletén a belfôldi biztositási te
herviselókkel mint hitelezókkel egyenlô el
bánást élveznek, Az ilyen eljárásban az
egyik Szerzódó Fél biztositási teherviselô
je mint meghatalmazott képviselheti a má
sik Szerzódô Fél biztositási teherviselôjét.

36. cikk.

() A társadalombiztositási úgyekben el
járó biróságok kôlesónôs Jofsegélyét 1lle
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ho poistenia, platia primerane ustanovenia
slovensko-maďarskej dohody .o civilno
právnej pomoci, uzavretej v Budapešti dňa
11, novembra 1941,

() Súkromné strany, zdržujúce sa na
území jednej Smluvnej Strany, môžu svoj
žalobný spis v sporoch sociálneho poiste
nia, ktoré sa majú započať na území druhej
Smluvnej Strany, podať, po prípade do zá
pisnice udať tiež u okresného súdu svojho
pobytu: tento súd postúpi bez meškania
žalobný spís príslušnému súdu druhej
Smluvnej Strany. Žalobný spis treba pova
žovať za súčasne podaný aj u príslušného
súdu druhej Smluvnej Strany.

Článok 37.

() Opatrenia, „potrebné na vykonanie“
tejto smluvy, učínia najvyššie správne?
vrchnosti Smluvných:Strán alebo nimi ur-“
čené orgány.

[) Opatrenia, učinené v smysle odseku
1, treba oznámiť.najvyšším správnym vrch
mostiam druhej Smluvnej Strany,

Článok 38,
Najvyššou správnou vrchnosťou v smy

sle tejto smluvy je na oboch stranách mini
ster vnútra, ktorý podľa potreby postupuje
v dohode so zainteresovanými rezortnými

ho sociálneho poisteriia maďarský minister
vnútra postupuje v dohode s ministrom
poľnohospodárstva.

Článok 39.

Najvyššie správne vrchnosti Smluvných
Strán dohodnú sa bezprostredne o ťom, že
cieľom zaistenia jednotného vykonávania
tejto smluvy a odstránenia ťažkostí, ktoré
by sa azda vyskytly pri jej vykonávaní, za
držia ich zástupcovia občas schôdzky strie
davo na území Smluvných Strán.

Článok 40.

() Ak medzi nositeľmi poistenia alebo
vrchnosťami Smluvných Strán vznikne
spor o tom, ktorý právny predpis treba po
užiť, treba oprávnenej osobe až do rozhod
nutia o spornej otázke poskytnúť dočasné
zaopatrenie. .

(?) Dočasné zaopatrenie poskytne po
sledný nositeľ poistenia, v prípade pochyb
nosti ten nositeľ, u ktorého bol nárok naj
prv ohlásený.

e

tóen a Budapesten,1941.évi novemberhó
11,napján kelt magyar-szlovák polgári jog
segélyefyezmény rendelkezéseit kell me£
ftelelčien.alkalmazni.

() Az egyik Szerzôdô Fél teriiletén tar
tózkodó magánfelek a. másík Szerzódô Fé]
terúletén inditandó társadalombiztositási
perekben a keresetlevelet tartózkodási he
lyúk járásbiróságánál is beadhatják, illetô
leg jegyzôkônyvbe mondhatják: ez a biróság
a keresetlevelet haladéktalanul a másik
Szerzódô Fél illetékes biróságához továb
bitja. A keresetlevelet a másik Szerzôdô
Fél illetékes biróságánál egyidejiileg be
adott keresetlevélnek kell tekinteni.

37. cikk,

- (J A jelen szerzódés végrehajtásához
sziiksépes intézkedéseket a Szerzódô Fe
lek legfelsú kôzigazgatási hatóságai vaťy az
általuk kijelôlendô szervek teszik me£.

Č) Az () bekezdés érteľmében kiadott
rendelkezésekieit a másik Szerzódô Fél leg

eo kôzigazgatási hatóságával "kôzôlnikell.
38. cikk.

A jelen szerzódés értelmében legtelsô
kôzigazgatási hatóságnak minôsúl mindkét
részról a belíigyminiszter, aki a szúkséghez
képesí az érdekelt szakminiszterekkel
efyetértve jár el, a magyar belúgyminisz
ter a mezôgazdasági társadalombiztosítás
úťčyeiben a. fôldmúvelésúgyi miniszterrel
egyetértve jár el.

39, cikk.

A Szerzódô Felek legielso kôzigazgatá
si hatóságai kôzvetlen érintkezés utján mef
fognak állapodni abban, hogy képviselôik a
szerzódés egydntetú végrehajtásának biz
tositása és a végrehajtásnál esetleg felme
rúlô nehézségek kikiszôbôlése "céliábol
idónként a Szerzódô Felek terúletén fel
váltva ôsszejôveteleket tartsanak,

Ň40. cíkk. nízne

(). Ha"a Szerzódô Felek biztositási tte

dés válik vítássá, melyik jogszabályt keli
akalmäzní a vitás kérdésnek eldôntéséig
a jogosultnak ideiglenes ellátást kell nyuj
tani.

. () Az ideiglenes ellátást az a biztosi
tási teherviselô nyujtja, amely a biztositást
utoljára ellátta: kétség esetébenaza teher
viseló, amelynél az igényt elôszôr jelenttet
ték be,
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Č) Ako dočasné zaopatrenie treba po
skytnúťtie dávky, ktoré je nositeľ poiste
nia povinný poskytovať podľa vlastných
právnych -predpisov.
- () S konečnou platnosťou zaviazaný

nositeľ poistenia uhradí dočasné zaopatre
nie poskytujúcemu nositeľovi poistenia: tie

preddavkom. Ak je suma, poskytnutá

vyššia než s konečnou platnosťou ustálená
dávka, s konečnou platnosťou zaviazaný
nositeľ poistenia je oprávnený sraziť si
rozdielnu sumúpostupne z dávok v budúc
nosti splatných, do jednej tretiný ich vý
miery.

Článok 41.

() Táto | smluva zostane v účinnosti
predbežne do 31. decembra 1947, avšak
treba ju považovať za mlčky predíženú
vždy o ďalší kalendárny rok dotiaľ, kým
nebude vypovedaná. Výpoveď treba ozná
iniť diplomatickou cestou vláde druhej

vypršaním lehoty.
(). Zánikom účinnost: tejto smluvy nie

sú dotknuté práva, plynúce z poistných
prípadov, ktoré vznikly pred zánikom:toto
ustanovenie nevzťahuje sa však na tie ob
medzenia, ktoré sa vzhľadom na vnútro
zemné právne predpisy stanú účinnými v
prípade pobytu oprávnenej osoby v cu
dzine.

(). Čakateľské "nároky, ktoré v smysle

vdôsledku zániku účinnosti:smluvy neza

Strán.

Článok 42.

J ©) Táto smluva sa má ratifiíkovať. Ra
tifikačnélistiny majú sa čonajskôr vyme
niťv Budapešti. a

EJ) Táto smluva nadobudne účinnosť
prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po
výmene ratifikačných listín: dočasne treba
ju však používať už odo dňa jej podpisu.
Na dôkaz toho. splnomocnencitúto
smluvupodpísali a opečatili.

Zhotovené v dvoch .pôvodinách, v slo
venskej a maďarskej reči, v Bratislave dňa
22. júla 1942, ©. SON

„„() ldeiglenes ellátásként azokat a szol
gáltatásokat kell adni, amelyekre a teher

viselô saját jogszabályai szerint kôteles.

N() A véegérvényesen kôtelezetté vált
biztositási teherviseló a helyette nyujtott

teherviselónek mestériti, Ha a jogosultnak
ideiglenés ellátásként nyujtott ússzej na
gyobb, mint a végérvényesen megállapitott
szolgáltatás, a végérvényesen kôtelezetté
vált biztositási teherviseló a kúlónbôzetet
a jôvôben esedékes szolgáltatásrészletek
bôl folytattólagosan, értékúk. egyharmadáié
teriedó mértékben levonhatja.

41, cikk.

U) Ez a szerzôdés egyelóre az 1947, évi
december hó 31, napjálé marad hatályban,
de további eéy-egy naptári évre hallgatóla
gosan mindaddig megshosszabbittottnak kell
tekintení, amig fel nem mondják. A fel
mondást a másik Szerzódô Fél kormányá
val legalább hat hónappal a határidô lejár
ta elôtt diplomáciai uton kel] kôzôlni,

Č) A jelen szerzóôdés hatályának meg
szlinése a megsziinés elôtt keletkezett biz
tositási eseményseikbôlszármazó jogokat
nem érinti, ez a rendelkezés azonban nem
vonatkozik azokra a belsô jogszabályokon
alapuló korlátozásokra, amelyek a jogo
sultnak kúlfóldi tartózkodása esettében ha
tályba lépnek.

Č) A jelen szerzódés értelmében épek
nek tekintendôó: várományok épségúket a
szerzódés hatályának megsziinése kôvet
keztéhenínem vesztík el, de további ép
ségben tartásukra aSzerzódó Felek belsô
jogszabályai irányadók,

42, cílk,
(1) Ezt a szerzódést meg kell erôsiteni.

A megerósitô okiratokat, mihelyt lehetsé
ges, Budapesten kell kicserélni. .

(7) Ez a szerzôdés a megerósitó okira
tok kioserélését kôvetó hónap elsó napjával
lép hatályba, ideiglenesen azonban már az
aláirás napjától alkalmazni kell.

Ennek hiteléúl a meghatalmazottak ezt
a szerzódést aláirták és pecsétjiúkkelellát-.
ták, >"

" Kiállitva két eredeti példányhan, ma
úyar és szlovák nyelven, Bratislavában,
1942. évi július hó 22. napjári.

%

m. p:
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ZÁVEREČNÝ PROTOKOL.

Pri podpísaní smluvy, zhotovenej vo
veci sociálneho poistenia medzi Sloven
skou republikou a Maďarským kráľov
stvom dnešného dňa, sa konštatovalo, že
obidve Smluvné Strany súhlasia v tomto:

1, Čo do práv a záväzkov, plynúcich zo
sociálneho poistenia, každá Smluvná Stra
na bude zaobchádzať rovnako ako so štát
nymi občanmi druhej Smluvnej Strany, aj
s tými občanmi tretieho štátu a osobami
nemajúcimi štátne občianstvo, ktorí boli
poistením povinní na území druhej Smluv
nej Strany, ak najvyššia správna vrchnosť
druhej Smluvnej Strany nebude mať proti
tomu námietky.

2. Ustanoveniasmluvynetýkajúsa tých

z poistnej povinnosti sociálneho poistenia
alebo jeho náhradného zaopatrenia preto,
lebo majú podľa zákona alebo iného práv
neho predpisu nárok na penzijné:zaopatre
nie.

3. Za bydlisko podľa tejto smluvy pova
žuje sa miesto, na ktorom sapoistenec ale
bo na dávku oprávnená osoba usadila
s úmyslom trvale sa fam zdržovať. Ak má
dotyčný viac bydlísk, treba za bydlisko po
važovať miesto, ktoré bolo ním za bydlisko
označené.

4, Dohodu, uvedenú v článku 4, odseku
4a v článku 34 smluvy uzavrú najvyššie
správne vrchnosti Smluvných Strán podľa
možností do 1. júla 1942,

5, Nositelia poistenia Smluvných Strán
nemôžu odoprieť súhlas, uvedený v článku
6 smluvy, potrebný k zmene bydliska: po
istenca, ak ide o uznania hodný prípad.

6. Zaopatrením, uvedeným v článku 15
odseku 2 smluvy, treba rozumieť výlučne
len to zaopatrenie, ktoré sú maďanskí za
mestnávatelia povinní poskytovať podľa
ustanovení 8 10, zák. čl, XL:1928 a 8 36
zák. čl. X11:1938.

7. Dočasné použitie smluvy, uvedené v
článku 42, odseku 2, nevzťahuje sa na usta
novenia článku 35, ani na pokračovanie
pred súdmi.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísa
II: a opečatilí tento záverečný protokol,

ZÁRÓJEGYZÓKONYV,

Amai napon a Magyar Királysás és a
Szlovák Kôztársaság kôzôtt a társadalom
biztositás tárgyában .megszôovegezett szer
zôdés aláirásánál megállapitást nyert, hogy
mindkét Szerzódô Fél egyetért a. kôvetke
zokben:

1. Mindegyik Szerzódô Fél a biztositás
ból eredó jogok és kôtelezettsések szem
pontjából a másik Szerzódô Fél állampol
gáraival azonos elbánásban részesiti harma
dik államnak azokat a polgárait és azokat
az állampolgárság nélkäli eéyéneket, akik a
másik Szerzódô Fél terúletén biztositásra
kôtelezettek voltak, ha a másik Szerzódô
Fél legielsú kôzigazgatási hatósága az ellen
kilogást nem. tesz,

2. A szerzôdés rendelkezései nem ter
jedrniek ki azokra a kôzalkalmazottakra,
akik a társadalombiztositási vagy az ezt he
Iyettesitó ellátási kôteležettsés alól azért
mentesek, mert tôrvény vagy egfyébjogsza
bály alapján nyugellátásra jogosultak.

3. A szerzódés szempontiából lakóhely
nek az a hely számit, ahol a biztositott vagy
a szolgáltatásra jogosult állandó tartózko
dás szándékával letelepedett. Ha az illetô
nek tóbb lakóhelye van, azt a helyet kell la
kóhelynek tekintení, amelyet lakóhelyként
megjelôl.

4, A Szerzôdôo Felek legfelsô kormány
hatóságfai a szerzôdés 4, cikkének (+) be
kezdésében és 34. cikkében emlitett megál
lapodást lehetôleg az 1942, évi július hó 1.
napjál6 megkotik.

5. A Szerzódô Felek biztosítási teher
viselój a biztositottnak a lakóhely változta
tásához sziikséďes, a szerzódés 6. cikkében
emlitett elôzetes hozzájárulást méltánylást
érdemló esetekben nem tagadhatják mes.

6. A szerzódés 15. cikkének (7?)bekez
désében emlitett ellátás kizárólag az az. el
látás, amelyet a magďyar munkaadók az
1928:XL. t.-c. 10. S-ában és az 1938:X11.
t.-c. 36. 8-ábam foglaltakhoz képest kiadott
rendeletek alapján kôtelesek nyujtani.

7. A szerzódésnek a 42, cikk (?) bekez
désében emlitett ideiglenes alkalmazása a
35. cikkben foglaltakra, valamínt a birôsá
gok:elôtti eljárásra nem vonatkozik.

Ennek hitelétil a meshatalmazottak ezt
a zárójeďyzôkonyvet, amely a mai napon
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ktorý je podstatnou čiastkou dnes podpísa
nej smluvy.

Zhotovené v dvoch pôvodinách, v slo
venskej a maďarskej reči, v Bratislave dňa
22. júla 1942,

aláirt szerzôdés lényeges alkotórésze, alá
irták és pecsétiúkkel ellátták.

Készúlt két eredeti példányban, magyar
és szlovák nyelven, Bratislavábaň, 1942.
évi július hó 22. napján.

©

177.
Zákon

zo dňa 4. októbra 1944
o vnútroštátnej účinností a vykonaní
Smluvy medzi Slovenskou republikou
a Maďarským kráľovstvom vo vecí

sociálneho poistenia,

Snem Slovenskej republiky sa usniesci
na tomto zákcae:

51.
. Smluve medzi Slovenskou republikou

a Maďarským kráľovstvom vo veci sociál
neho poistenia, uzavretej v Bratislave 22,
júla 1942 (v ďalšom texte „Smluva“), sa
priznáva vnútroštátna účinnosť,

$82.

(") Vykonateľné platobné výmery no
«iteľov maďarského sodiálneho poistenia

Bratislava, dňa 16. novembra 1942,

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
Dr. JOZEF TISO v. r.

MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ:
Dr. TUKA v. r.

o poistnom (prémiách), ktoré im prislúcha
od dlžníka bývajúceho na území Sloven
skej republiky a ktoré podľa článku 35
ods, 1 Smluvy vymáha nositeľ slovenské
ho sociálneho poistenia, sú na území Slo
venskej republiky vykonateľné súdnou
exekúciou.

Č) Vykonateľnosť platobných výme
rov uvedených v ods. 1 sa posudzuje po
dla maďarských právnych predpisov.

8 3.

() Tento zákon madobúda účinnosť
dňom, ktorým nadobúda účinnosť Smľuva
a platí na čas pľatností Smluvy.

() Zákon vykoná minister vnútra so
zúčastnenými ministrami.

Dr. Jozet Tisov. r.
Dr. Mederly v. r.

Dr. Šteian Tiso v. r.
Mach v. r. Dr. Pružínský v. r.
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a bytového zariadenia. — 179, Vládne nariadenie, ktorým sa určujú skúšobné taxy pre
uchádzačov o oprávnenie ku koncesovaným živnostiam stavebným, — 180, Vládne na
riadenie, ktorým .sa menia predpisy o preukaze osobitnej spôsobilosti pri podkúvačskej
živnosti, — 181, Vládne nariadenie o prenesení časti agendy osobitného -senátu Kraj
ského súdu v Prešove na osobitný senát Krajského súdu v Bratislave. — 182, Naria
denie s mocou zákona. o prenesení pôsobnosti vo veciach letectva a vo veciach hydro
logickej a meteorologickej služby. — 183. Vládne nariadenie o mimoriadnom prídav
ku .pre príslušníkov čestného oddielu prezidenta Republiky. — 184, Nariadenie s mocou
zákona o odklade umorovania dlhodobého štátneho dlhu. — 185, Vyhláška ministra
zahraničných vecí o prístupe Venezuely k Ženevským dohodám zo dňa 27. júla 1929,

178. társkym) úradom, Užívateľ bytu má byt
Ň , i prípadné zariadenie užívať so siarostli

Nariadenie vosťou riadneho držiteľa bytu.s mocou zákona
zo dňa 13. októbra 1944

0 zabezpečení Židmi opustených bytov a
bytového zariadenia,

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 44
zákona č. 185/1939 SI, z. nariaďuje:

s1.
() Ak držiteľ bytu — Žid (S 1 nar. č.

198/1941 SI. z.) bol bezpečnostnými orgán
mi zaistený, príslušný obecný (obvodný)
notánsky úrad (v Bratislave — Mestský
motársky úrád) s orgánmifinančnej správy
vyhôtoví bezodkladne súpis vecí nachá
dzajúcich sa v byte.

() Obecný (obvodný)notársky. úrad (v

ihneď odpredá veci podliehajúce skaze a
výťažok uloží v prospech držiteľa bytu do
úradného depozita. Odpredaj týchto vecí
má Sa stať na verejnej dražbe. Vecipod
liehajúce viazanému hospodáreniu treba
odovzdať za úradnú cenu príslušnému
úradu k dispozícii na ciele verejného zá
sobovania. Ostatné veci obecný (obvod
ný) notársky úrad (v Bratislave — Mest
ský motárnsky úrad) vhodným spôsobom
zabezpečí,

?) Byty uvedené v ods. 1 so zariadením
alebo bez neho môže obecný (obvodný)
notánsky úrad (v Bratislave — Mestský
notánsky úrad) v prípadoch osobitného
zreteľa hodných prideliť do užívania za
úplatu, určenú okresným (mestským no

Cena Ks 1.—.

() Opravné prostrieďky protí opatre
niam podľa tohto mariadenia nemajú od
klaďného účinku.

S2,

Ustanovenia S$ 1 možno použiť aj v
prípadoch, keď držiteľ — Žid — opustil
byt a neobýva ho vyše 8 dní.

8. 3.

Alk sú v prípadoch uvedených v 85 1
a 2 splnené podmienky pre pOužitie ústav
ného zákona č. 68/1942 Sl, z. a predpisov
vydaných na jeho vykonanie, obecný (ob
vodný) notársky úraď (v Bratislave —
Mestský notánsky úrad) učiní potrebné.
opatrenie, aby Sa mohlo.s vecmi prepad
lými v prospech štátu makladať podľa
vládneho nariaďenia: č. 151/1942 SI, z,
prípadne iných predpisov vydaných na vy-.
konanie uvedeného ústavného zákona.

S 4,

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister
vnútra so zúčastnenými ministrami,

Dr. Jozeí Tíso v. r.
Dr. Štejan Tíso v. r.

Dr. Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr. Medrícký v. r.
Dr. Pružínský v. r. Ing. Lednár v. r.

Dr, Ondruška, v. r.

Mach v. r.
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179.
Vládne nariadenie

zo dňa 13. októbra 1944,
ktorým sa určujú skúšobné taxy pre uchá
dzačov 0 oprávnenie ku koncesOvaným

živnostiam stavebným.

Vľáda Slovenskej republiky podľa S 37
ods, 2 zákona č. 259/1924 Sb. z. a n. na
riaďuje:

S 1.

Skúšobná taxa za predbežnú skúšku
podľa 8 13 ods. 2 vláďneho nariadenia č.
103/1925 Sb. z. a n. činí Ks 420.—: z tejto
sumy prislúcha predsedovi a členom ko
misie po Ks 100.— a úradnému zriaden
coví Ks 20.—.

S 2,

Skúšobná taxa za staviteľskú skúšku
podľa 88 14 až 21 vládneho nariadenia: č.
103/1925 Sb. z. a n. činí Ks 700.—: z tejto
sumy prislúcha predsedovi a členom ko
misie po Ks 150—, zapisovateľovi Ks
70.— a úradnému zriaďencovi Ks: 30,—,

8 3

.. Skúšobnátaxa za skúšku na murárske
ho, kamenárskeho a tesárskeho majstra
podľa SS 23 až 31 vládneho nariadznia č.
103/1925 Sb, z. a n. činí Ks 550.—: táto
suma sa rozdelí v tom istom pomere, ako
je uvedené v 3 2.

s 14

Skúšobná taxaza vykonanie len ústnej
skúšky činí pri skúške staviteľskej Ks
350.— a pri skúške z ostatných staveb
ných živností Ks 275.—, z týchto súm pri
slúcha predsedovi a členom komisie. po
Ks 15.—, zapisovateľovi Ks 35.— a úrad
nému zriadencovi Ks 15.—,

s >.
Žiadateľom, ktorí Sa prihlásili na pred

bežnú skúšku, staviteľskú skúšku alabo na
skúšku ma murárskeho, kamenárskeho a
tesánskeho majstra, vráti sa polovica taxy,
ak aspoň 3 dni pred začiatkom skúšky
oznámia, že od nej odstupujú: ak to ozná
mia neskoršie, vráti sa iba štvrtina taxy.

S 6,

Skúšobná taxa má Sa zaplatiť súčasne
so žiadosťou 0 pripustenie ma slkúšku u
úradu príslušného rozhodovať o žiadosti.

57.

Ustanovenie S 13 ods. 3, 88 22 a 32
vládneho nariadenia č. 103/1925 Sb. z. a
n., ako aj vládne mariadenia č. 76/1923 a.
č. 104/1925 Sb. z. a n. 5a zrušujú.

88.
Ťoto mariadenie nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ho
spodárstva,

Dr, Štefan Tíso v. r.
Dr. Medrický v. r.

180.
Vládne nariadenie

zo dňa 13. októbra 1944,
ktorým Sa menia predpisy o preukaze
Osobitnej spôsobilostí prí“podkúvačskej.

. Živností. ,

Vláda Slovenskej republiky podľa S 37
ods. 1 zákona č. 259/1924 Sb, z. a n. na
riaďuje:

ČI. 1.

Ustanovenia S 1 odď. IX, vládneho na
riadenia č. 105/1925Sb. z. a n. sa menia a
znejú takto: 7

„IX. O poďkúvačstve.
(") Žiadatelia o koncesiu k živnosten

skému vykonávaniu podkúvačstva uvede
nému v S 22 pol, 20 zákoma č. 259/1924
Sb. z. a n, sú povinní preukázať svoju svô
sobilosť vysvedčením 0 úspešnej návšteve
vojenskej podkúvačskej školy alebo ob
čianskeho podkúvačského náukobehu.

() Organizačný poriaďok "Občianskych
podkúvačských náukobehov vydá minister
hospodárstva a vyhlási ho v Slovenskom.
zákonníku."

ČI. II.

() Skúšobný poriaďok pre podkúvač
ské skúšky bez navštevovania kurzu, uve
dený v časti B vyhlášky ministrov priemy
slu, obchodu a živností, zemedelstva a ná
rodnej obrany č. 28/1926 Sb. z. a n, sa
zrušuje.

(7) Organizačný poriadok občianskych
podkúvačských kurzov, uvedených v ča



ssti A vyhlášky ministrov priemyslu, ob
«chodu a živnosti, zemedelstva a národnej
-obrany č. 28/1926 Sb. z. a n, zostáva v
platnosti až do-vydania organizačného po
-riaďku podľa: čl. I.

ČI. III,

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
„dňom 1. januára 1945, vykoná ho minister
hospodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Šteilan Tíso v. r.

„Mach v. r. Dr. Kočíš v. r.
Haššík v. r. Dr, Medrícký v. r.

Dr, Pružínský v. r. Iné. Lednár v. r..
Dr, Ondruška v. r.

181.
Vládne nariadenie

zo dňa 13. októbra 1944
„o prenesení častí agendy osobítneho senátu
"Krajského súdu v Prešove na osobitný se

nát Krajského súdu v Bratislave,

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 1

81.

Trestná agenda vecí, ktoré by podľa
"všeobecných ustanovení zák. čl. AXXVI!
1896 patrily do pôsobnosti Krajské

cho súdu v Ružomberku, ktoré však so
„zreteľom na ustanovenie 8 1 zákona č. 530/
1942 SI. z. patria do pôsobnosti osobitné

chosenátu Krajského súdu v Prešove, u ve
„cí napadlých po nadobudnutí účinnosti
tohto mariadenia,.presunuje sa na osobitný

«senát Krajského súdu v Bratislave.

82,
Toto nariadenie nadobúda úžinnosť

«dňom vyhlásenia: vykoná ho minister pra
-vosúdia,

Dr. Jozef Tiso v, r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Mach v. r. Dr. Kočiš v. r.

Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
„Dr. Pružínský v. r. Iné. Lednár v. r.

Dr, Ondruška v. r.

182.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 9, októbra 1944

o prenesení pôsobností vo veciach letectva
a vo veciach hydrologickej a meteorologic

kej služby.

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 44
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

s1.
() Pôsobnosť vo veciach letectva po

dľa zákona č. 172/1925 Sb. z. a n. ktorá
zákonom č. 212/1940 SI. z. bola prenese
ná na Ministerstvo národnej obrany, sa
prenáša zpáät na Ministerstvo dopravy a
verejných prác.

() Štátny hydrologický a meteorologic
ký ústav ($ 1 ods. 1 zák. č. 295/1939 SI. z.),
podriadený doteraz podľa zákona č. 212/
1940 SI. z. Ministerstvu národnej obrany,
podriaďuje sa Ministerstvu dopravy a ve
rejných prác.

82.
S rozpočtovými prostriedkami kapito

ly 5, tit. 6 a 7 štátneho rozpočtu na rok
1944 (zák. č. 1/1944 SI. z.) hospodári Mi
nisterstvo-:dopravy a verejných prác.

83.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia: vykoná ho minister do
pravy a verejných prác v dohode so zú
častnenými ministrami,

Dr. Jozei Tíso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Haššík v. r. Dr. Kočiš v. r.

Dr. Pružínský v. r. Dr. Medrický v. r.

Ing. Lednár v. r.

183.

Vládne nariadenie
zo dňa 9. októbra 1944

o mimoriadnom prídavku pre príslušníkov
čestného oddielu prezidenta Republiky.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 3
zákona č. 83/1932 Sb. z. a n. nariaďuje:
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8 1..

Príslušníkom čestného oddielu prezi
denta Republiky priznáva sa odo dňa 1.
septembra 1944 mimoriadny prídavok v
dennej výmere Ks 5.— na osobu,

$2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ná
rodnej obrany.

Dr. Štefan Tiso v. r.
Haššík v. r.

184.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 9. októbra 1944,

ktorým sa menínariadenie s mocou zákona
0 odklade umorovania dlhodobého štátne

ho dlhu.

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 44
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

čLI

zákona č. 90/1944 SI. z. sa zrušuje.

ČI. II.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister fi-.
nancií po dohode so zúčastnenými mi
nistrami.

Dr. Jozef Tíso v. r.
Dr. Štefan Tiso v. r.

Haššík v. r. Dr. Kočiš v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.

Ing. Lednár v. r,

185.
Vyhláška

ministra zahraničných vecí
Zo dňa 14. októbra 1944

o prístupe republíky Venezuely k Ženev
ským dohodám zo dňa 27. júla 1929,
Švajčiarska vláda oznámila Sloven

skej vláde prostredníctvom Slovenského:
vyslanectva v Berne, že republíka Vene
zuela. oznámila jej nótou zo dňa 15. júla.
1944 "prístup k Ženevskej . dohode: pre
zlepšenia osudu ranených a chorých v
poľných armádach zo dňa 27, júla 1929-4
Ženevskej dohode o zaobchádzaní s voj
novými zajatcami zo dňa 27. júla 1929,

Prístup Slovenskej republiky k týmto»
dohodám bol uverejnený v Slovenskom.
zákonníku pod č. 240/1941 a č. 241/1941,
príčom bol uverejnený aj text dohôd.

Dr. Štefan Tíso v. r., —
[5 . A 

Pov



Slovenský zákonník
Čiastka44. Ročník 1944.

186.
Zákon

zo dňa 13. októbra 1944
o nezapočítateľností niektorých plnení za
mestnávateľov do pracovného zárobku
(služobných požítkov) vo verejnoprávnom

poistení,

"Snem Slovenskej republiky sa usnie
sol na tomto zákone:1

Jednorázové sociálne výpomoOce,po
skytnuté zamestnávateľmi, nezapočítajú
sa “Voverejnoprávnom poistení do pracov
ného zárobku (služobných požitkov) roz
hodného pre zaradenie poistencov do
mzdových trieď (trieď služného) a pre
predpis poistného,

82.

Pod jednorázovými sociálnymi výpo

vateľmi občas, mimoriadne poskytnuté a
pravidelne neopakujúce sa plnenia (hmot
né výhody), ktoré sa nezakladajú na
smluve, dohode, služobnom poriadku
(pragmatike) alebo zvyklostí, s ktorými
zamestnanec pre ich mimoriadnosť ako
s príjmovým zdrojom vopred nemôže po
čítať.

5 3.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom

Cena Ks 1.60.

vyhlásenia: vykoná ho minister vnútra so
zúčastnenými mimistrami,

Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr. Mederly v. r.

Dr, Štejan Tíso v. r.
Dr, Pružinský v. r.

Ing. Lednár v. r.
Mach v. r.

187.
Zákon

zo dňa 13. októbra 1944
o daňových úľavách pri usporiadaní po

merov súkromného poisťovníctva,

Snem. Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto. zákone:

S 1.

Sumy, ktoré tuzemské poisťovne vy
účtujú na úhradu kúpnej ceny za prevza
té poistné kmene (čl. 4. Dodaťkovej Doho
dy uverejnenej vyhláškou č. 73/1943 SI.
z.) pre nedostatok iných úhrad na ťarchu
ich prevádzkových výsledkov v piatich
rokoch, počínajúc daňovým rokom, ktorý
nasleduje po hospodánskom roku, v kto
rom poistné kmene boly prevzaté, sú prí
vyrúbení zvlášťnej dane zárobkovej odpo
čítateľnou položkou.

8 2,

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia, vykoná ho minister financií.

Dr. Jozef Tíso v. r.
Dr. Mederly v. r.

. Dr. Štefan. Tiso v. r.
Dr. Pružinský v. r.
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188.
Zákon

zo dňa 13. októbra 1944
o doplnení právnych predpisov o stannom
práve a o výkone trestu smrtí v stannom

pokračovaní.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

ČI, 1.

Ustanovenia čl, L bodu 3 8 1 ods. 1
zákona č. 168/1922 Sb. z. a n. sa doplňujú
ustanovením tohto znenia: |

„c) za brannej pohotovosti štátu (5 57
zák, č. 131/1936 Sb. z. a n:) možno sianné
právo vyhlásiť aj ma iné zločiny, ako kto
Té sú uvedené pod písm. a) a b), ak je to
v záujmeobrany štátu.“

čl. II.

Zabrannej pohotovosti štátu (8 57 zák.
č. 131/1936Sb. z. a n.) stanný súd skladá
sa, okrem predsedu, z dvoch členov.

čl, III.

Za brannej pohotovosti štátu ($ 57 zák.
č. 131/1936 Sb, z. a n) možno vykonať
trest smrti, na ktorý bol:páchateľ odsúde
ný v. stannom pokračovamí (zák. č. 168/
1922 Sb, z. a a.), aj zastrelením bezpeč
nostnými orgánmi. j

čl, IV.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia, vykoná ho minister pravosú
dia s ministrom vnútra.

Dr. Jozei Tíso v. r.
Dr. Mederly v. r. 

Dr. Šteian Tíso v. r.
Mach v. r.

189.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 2. októbra 1944

o dočasnom zrušení cla na liadok obecný.

() Podľa 8 2 ods. 2 zákona č. 258/1941
SI. z. v znemí čl. I. ods. 2 zákona č. 18/1944
SI z. po dohode s Ministenstvom hospo
dárstva zrušujem clo na liadok obecný —
sadz. pol, 599/h —. do množstva 600 (šest

sto) ton a na čas do 31. decembra 1944
s podmienkou, že ho bude použité vý
lučae pre poľnohospodánske účele ako
umelého hnojiva.

() Kontrolou v ods, 1 uvedeného množ
stva tovaru tamliež uvedeného poverujem
Colný úrad Bratislava.

Č) Táto vyhláška nadobúda účinnosť
dňom 2. októbra 1944, 

Dr, Pružinský v. r.

190.
Vyhláška

ministra financií — >
zo dňa 19. októhra 1944

o vydaní desaťkorunových drobných pa

Podľa S1 ods. 2, S 3 ods. 2.4 3a $9
vládneho nariadenia č. 45/1939 SI, ž. v zne

51.
Namiesto desaťkorunových drobných

pepierových peňazí s dátumom 15, sep
tembra 1939, vydaných podľa vyhlášky č.
260/1939 SI. z.. vydávam desaťkorunové
drobné papierové peniaze s dátumom 20.
júla 1943, ktorých popis je pripojený.

$82.

Slovemská národná banka začne vydá
vať desaťkorunové drobné papierové pe
niaze (8 1) vo svojom hlavnom ústave v
Pratislave a vo všetkých svojích filiálkach
dňom 26. októbra 1944,

S3.

Deň, kedy prestanú pľatiť desatko?
nové drobné papierové peniaze s dátumom
15. septembra 1939, vydané podľa. vyhláš
ky č. 260/1939 SI, z., určím osobitnou::vý“
hláškou. m.

Dr. Pružinský v. r.

Popis
desaťkorunových drobných papierových

peňazí s dátumom 20. júla 1943,

Desaťkoruna je tlačená na -drevapro
stom papieri bielej farby s vodotlačou ta
petového usporiadania, v ktorom sa strie
dajú tmavé nepriesvitné prvky dvojkríža a
lipového listu.
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Desaťkoruna je 131 mm dlhá a 92 mm
široká.

Lícna strana
tmavobeľalsou, bledobeiasou,
a ©kerovežltou.

Na pravej strane tlačového obrazca V
ováľnom elipsovitom úzkom rámci je na
rytecký spôsob vypracovaná podobizeň
slovenského dejateľa Ľudovíta Štúra, Poď
ciipsovitým medailonom na ľavo je sluč
kovite štylizovaný pásik s nápisom „Ľu
ďovít Štúr 1815—1856"“a na pravo dvoje
vavrínových ratoľestí. Elipsovitý medai
101 horným koncom zasahuje do ornamen
tálneho orámovania tlačového obrazca.
Prvky orámovania sú vzaté zo slovenskýchľudovýchvýšiviek, a to tak, že jednal
prvky horného a dolného pása a jednako
ľavého a pravého pása sú totožné. Rohy
tlačového obrazca ozdobujú évilošované
ružice menlivých profilov. V nich sú zasa
vsadené tmavé štvorramenné ružice 59
svetlým číslom označenia hocmoty 10.

Na ľavo od obrazca tlačového je ku
pón. V homej polovici kupónu nachodí sa
znaík Slovenskej republiky, tlačený tma
vobelľasou farbou a pod znakom číslica
označujúca hodnotu, tlačená tou istou
farbou, V.„spodnej „polovici kupónu. nachodí a označenie série natlačené rumel
kovočervenou farbou,

V obrazci v ľavom poli od eilipsovitej
podobizne Ľ. Štúra nachodí sa nasledovný
nápis tlačený farbou tmavobelasou:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
DESAŤ

KORÚN SLOVENSKÝCH

VYDANÝCH PODĽA VLÁDNEHO —NARIADENIAČ. 120/1939SL. Z..
V BRATISLAVE DŇA 20. JÚLA 1943
MINISTER FINANCIÍ: DR. MIKULÁŠ

PRUŽINSKÝ (podpis)
FALŠOVANIE SA TRESCE.

Nad týmto nápisom, pod horným orá
movaním obrazca tlačového, na strednej
osi nápisu je vytlačené číslovanie šesti
miestnym číslom, farbou rumelkovačer
venou.

Lícna strana je chránená ďvoma »pod
tlačmi, z ktorých jedna je farby okeťovz2
žltej a pokrýva vnútornú plochu obrazca
tlačového, a to vinovkovým čiarkovaním
poď nadpisom a šikmým pod podobizňou.
V tejto podtľačí pod nadpisom je vyObra
zená lýra v lipových ratolestiach a S rá
sami slovenského krížkového vyšívania.

je tlačená farbou
zelenkavou

Druhá podtlač je farby zelenkastobe
lasej a podkladá irisovite orámovanie ob
razca, Ohruby meďdailonu, pásika a rato
kestí vavrínových,

Pod tlačovým obrazcom, tesne prí ru
žiciach #vilošovaných je vytlačené ozna
čenie tlačiarne, a to na pravo od ľavej
ružice „NEOGRAFIA" a na ľavo od pra
vej ružice „[. SV. MARTIN“.

Rubová strana je farby tmavo
fialkastotmavohnedej, tiaľkastočervenej až
Okerovečervenkastej.

V pravej tretine tlačového obrazca je
zátišie, sostavené z rastlín, plodím a z vý
robkov slovenských hôr (vyrezávaný Či“
pák s Oštiepkom, hríbmi, horskými jaho
dami a so širokým pásom krížikového vy
šívania pod zátiším). Za črpákom je chvo
ja čečiny so šuškou. Zátišie, symbolizujú
ce hornaté kraje Slovenska, je polOžené
ma doske neprikrytého stola.

Na ľavo od zátišia nachodí sa nasle
dovný mápis:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ZEHN KS

| NECATBKsTÍZ KS

KORÚN SLOVENSKÝCH

Veľká ozdobná číslica 10 je podložená
v podtlači slovenským kvetinovým orna
mentom a tmavším pásikom, Na pásiku je
nápis DESAŤ KORÚN SLOVENSKÝCH.
Pásik prepichuje 0 vo veľkej ozdobnej
číslici 10. Prastriedkom obrazca v podtla
či vinje sa kolmo pletencový pás.

Celý obrazec rámujú pásy dvojakej
šírky. Horný a dolný pás širší, s totožnými
prvkami krížikovými a štvorčekovými zo

kujúcimi sa nápismi SLOVENSKÁ- RE
PUBLIKA a DESAŤ KORÚN SLOVEN

SKÝCH. Ľavý a pravý pás orámovania je
užší, tiež z ľudových slovenských výši
viek, obrubujú ho po Obiďdvochokrajoch
číslice 10zameňujúce sa s rozetkami. Na
rchoch tlačového obrazca nachodia sa
hranaté štvorramenné ružice s vyznačením
hodnoty 10 číslicami v tmavých kruhcOvi
tých. plochách.

Na kupóne vpravo, v horaej polovici

DESAŤ KORÚN
10

SLOVENSKÝCH
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Poď takýmto označením, farbou oke
rovečervenou je vytlačený ľudový, rastlim
ný ornament, kalichovitý.

Rubová strana je chránená irisovou
podtlačou prechodiacou od ľava ha pľa
vo, z fiaikastočervenej do okerovečerve
navej.

191.
Vládne nariadenie

zo dňa 6. októbra 1944,
ktorým sa vydávajú predpísy o montáži,
garážovaní a obsluhe motorových vozi
diel so zariadením na pohon vysokoOtlako

vými plynmi.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 3
ods. 2, $ 6 cds. 9, $ 38 ods. 8 a 8 78 zá
kona č. 81/1935 Sb, z. an, nariaďuje:

DIEL PRVÝ.

Všeobecné ustanovenia,

81.
— Vysokotlakovými plynmi podľa, tohlo
nariadenia sa rozumejú všetky nolyny,kto
rými sa pcd tlakom naplňujú plynové fľa
še motorových vozidiel bez toho, že by sa
plyny skvapalňovaly.

8 2.

Motorové vozidlá prispôsobené na po
hon vysokotlakovými plynmi musia byť
pred použitím preskúšané skúšobmou ko
misiou motorových. vozidiel (8 6 ods. 3
zák, č. 81/1935 Sb. z. a n.). Túto skúšku
treba opakovať aj pri premiestení plymo
vých fliaš, prípadne pri montovaní iných
plynových fliaš — hoci tej istej veľkosti —
pri premizstení plynového vedenia a prí
výmene redukčného ventilu.

DIEL DRUHÝ.

Montáž zariadení na pohon vysokotlako
vými plynmi,

83.
() Plymové fľaše musia byť:

a) vyrobené z plávkovej ocele bez švov a
vyrobené na prevádzkový preťlak 200
atp., podrobené každý druhý rok úrad
nej tlakovej skúške ($ 2) na 300 atp. a
vhodným náterom chránené proti hrdzi,

b) montované pevne na vozidlo použitím
vhodnej podložky (dreva, filcu, kože a

poď.), a to tak, aby nemohly byť poško
dené pri deformovaní rámu vozidla,
aby boly chránené pred márazmi (ne
smú na bokoch prečnievať mimo obrysu
vozidľa), pred údermi kameňov (ich
vzdialencisť od zeme musí byť aspoň
200 mm) a na nákladných vozidlách aj
pred poškodením od nákladu, pred vy
žarovaným teplom (od výfuku musia
byť vzdialené aspoň 100 mm) a pred
priamymi slnečnými lúčmi:

c) označené na každej fľaši žltým kru
hom alebo žitou páskou a vyrazením
firmy výrobcu, výrobného čísla, obsa
hu v litroch, váhy fľaše, tlaku plnenia,
skúšobného tlaku, dátumu úraďnej tľa
kovej skúšky a razidla skúšobného ko

misára,
() Každá plynová fľaša musí mať svoj

prípojný ventil, Tankovací ventil musí byť
na mieste snaďno prístupnom, musí byť
uzavretý plynotesnou skrutkovou matkou,
riadne poistenou. Hlavný uzavierací ven
ti musí byť v dosahu. riadiča, ale mimo
jeho búdky a mimo priestoru "pre cestu
júcich: riešenie s predížením ventilovým
vretenom je prípustné. Reďukčný veotil
má byť uložený pod kapotou, avšak nie
na motore, a tak, aby bol chránený preď
poškodením, pred. prílišným. zahriatím a
pred otrasmi. Medzi dvoma stupňami re

s. odvodom plynu mimo kapotu. .
() Pre plynovody wo vysokoťlakovej

trúbky bez švov. Spoje plynovodných trú
bok smú byť prevedené plynotesnOu skrut
kou alebo tvrdou spájkou alebo so skrut
kovaním a spájkou. Môžu byť aj svarova
né, avšak s najväčšou starostlivosťou a
svar musí byť bez trhlín a nesmie ním byť
zmenšená svetlosť trúbky, Na ochranu
trúbok pred otrasmi alebo: skrútením muž:
sí byť vedenie prevedené na prívodných
miestach so slučkami, Najmenšie povolené
priemery slučiek sú: pre priemer trúbky
6 mm...120 mim, pre priemer .trúbky
10 mm... 150 mm, pre priemer trúbky
13 mm...185 mm. Ak na prevedenie
montáže treba trúbky ohýbať, musia polo
mery ohybov zodpovedať uvedeným prie
merom. Plynové vedenia musia byť mon
tované. na chránených miestach, a to: tak,
aby meboly vystavené chveniu a otrasom
a aby bola možná snadná kontrola trúbok,
najmä spojov. Musia byť montované tak,
aby. sa nepredieraly, Otvory wo stenách
karosérie, ktorými trúbky prechádzajú,



musia mať aspoň trojnásobný priemer trúb
ky, Trúbky musia byť aspoň na každých
800 mm prípevnemé. Trúbky nesmú byť
vedené cez búdku riadiča a priestor pre
cestujúcich. Taktiež treba zamedziť "doty
ku trúbok s elektrickým vedením, Konce
čumenných trúbok v nízkotlakovom vede
ní plynu musia byť pritiahnuté svorkami.
Spoje plynovodných trúbok — okrem sva
rovaných a letovaných — nesmú byť v
blízkosti tých častí elektrického zariade
nia, v ktorých môže preskočiť iskra, Ma
nometer musí byť opatretrý bezpečnost
ným sklom.

Dieľ tretí.
Garážovanie motorových vozídiel so za

riadením na pohon vysOkotlakovými
plynmi.

8 4.

() Je zakázané fajčiť a hocako mani
pulovať s ohňom v garážach, spolugará
žovať s vozidlami na: generátorový plyn a
— kým je vo fľašiach plyn — umiestovať
vozidlá na vysokotlakový plyn.v m:estno
atiach, kde: sa trvale zdržujú ľudia,

() Garáže sa musia stále a dôkladne
vetrať, pri čom za dostatočné vetranie sa
pokladá štvornásobná výmena vzduchu za
hodinu v súkromnej garáži a šesťnásobná
výmena vzduchu za hodmu vo verejnej

ní vozidla do garáže hlavný uzavierací
ventil a prípojné ventily musia sa uzavr.eť.

Diel štvrtý.
Obsluha motorových vozidiel so zariadením

na pohon vysokotlakovými plynmi,

85.

(")"Pri obsluhe vozidiel s vysokotlako
vým plynom je hocaké manipulovanie s
otvoreným ohňom a fajčenie v blízkosti
vozidla zakázané. Taktiež Sa zakazuje vo
zidlo zastaviť v blízkosti otvoreného ohňa.

(7)Pri tankovaní sa musí motor odsta
viť, hlavný uzavierací ventil uzavrieť a
skontrolovať, či sú všetky prípojné ventily
otvorené, Po tankovaní musí sa tankovací
ventiľ uzavrieť a uzavieracia matka s ťes
nením sa musí "a. tankOvaciu prírubu dob
re naskrutkovať, Fľaše sa smú piniť 1-]
viac na 200 atp,

191. 443

J a ľaČ) Ak sa odstaví motor na dlhší čas
než 10 minúi, musí sa hlavný uzavierací

() Eiektrické zariadenie a izolácia káb
lov Sa musí stále kontrolovať a udržovať
v poriadku,

() Ak sa zistia netesnosti, hlavný uza
vierací ventil a prípojné ventily sa musia
ihneď uzavrieť, Ak unikamieplynu ani tým
to opatrením nemožno: zabrániť, musí sa
na voľnom a bezpečnom mieste pomaly
vypustiť plyn. z celého zariadenia.

() Pri opravných prácach na vozidle,
pri Ktorých sa manipuľuje s otvoreným pla
meňom, musí sa vypustiť plyn spôsobom
uvedeným v ods, 5,

U) Ňa mieste dobre viditeľnom pre ce
stujúcich a rfadiča musí byť pripevnená
tabuľka alebo nálepka tohto znenia: Za
kazuje sa: fajčiť, hocako manipu!ľovať 6
ohňom a otvoreným svetlom pri vozidle a
v garáži a svojvoľne uvoľňovať skrutky vo
vedení. Po Opustení vozidla sa musí hľav
ný uzavierací ventil uzavrieť. Nezachova
nie týchto predpisov je životu nebezpeč
né a tresce sa podľa oddielu 15 zákona č.
81/1935 Sb. z. a n.

Diel piaty.
Ustanovenia trestné a záverečné.

86.

Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťa
hujú aj aa motorové vozidlá, ktoré boly
prispôsobenéna. pohon vysokotlakovými
plynmi ešte pred účinnosťou tohto naria
denia,

87.
Nezachovanie ustanovení tohto natria

denia tresce sa podľa oddielu 15 zákonač. 81/1935 Sb. z. a n.

S 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15.
deň po vyhlásení: vykoná ho minister do
pravy a verejných prác a minister vnútra
so zúčastnenými ministrami,

Dr. Štelan. Tíso v. r.
Mach v. r.

Ing. Lednár v. r.
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192,
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 22. októbra 1944,

ktorcu sa uverejňuje oznam Slovenskej
národnej banky v Bratislave o vydaní 500
korunových bankoviek s dátumom 12, júla

1941,

č. 44/1939 Sl. z. vyhlásujem oznam Slo
venskej národnej banky v Bratislave zo
dňa 16."októbra 1944 o vydaní 500 koru
nových bankoviek s dátumom. 12, júla
1941.

Dr. Pružinský v. r.

Oznam
Slovenskej národnej banky

©vydaní 500 korunových bankoviek
s dátumom 12, júla 1941,

Slovenská národná banka podľa $ 28
vládneho nariaďenia č. 44/1939 SI. z. 0zna
muje: !

s 1.

Slovenská národná banka začne dňa
26. októbra. 1944 vydávať podľa 8 2 vlád
neho nariadenia č. 44/1939 SI, z. vo svojom
hlavnom. ústave a na všeťkých svojích fi
liálkach bankovky po 500 korunách slo
venských s dátumom .12, júľa 1941, kto
rých popis sa pripojuje.

32,

Stiahnutie. 500 korunových bankoviek
s pretlačkom „Slovenský štát",vydaných
nariadením ministra financií č. 70/1939 SI.
z., oznámi sa neskoršie a deň, kedy tieto
bankovky prestanú byť zákonným platid
lom na území Slovenskej republiky určí
sa osobitnou vyhláškou.

V Bratislave: ďňa 16.októbra: 1944,

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ .BANKA
V BRATISLAVE.

Riaditeľ:
Kollár v. r.



Viceguvernér: +
Dr, Fundárekv,.r.

POpis

päťstokorunových bankoviek s dátumom
12, júla 1941,

Pätstokorunová bankovka je tlačená
na handrovom papieri, bielej farby, s vo
dotlačou páskovou na kupóne, na ktorom
sa prepletajú tmavé a priesvitné prvky,
naznačujúce vlnovku Ozdobenú lipovými
listami a nerozkvitnutými kvetamí lipy.

Päťstokorunová bankovka je 85 mm
široká a 175 mm dlhá.

Lícna strana je tlačená farbou
čiernozelenou a chránená mediryteckou
technikou.

Pravá strana tlačového obrazca nesie
elipsovitý medailon s tvárou slovenského
mládenca v šíráku. Hlava mládenca hľadí
vľavo a je vyobrazená v úplnom bočnom
pohľade (profil). Medailom obrubuje páso
vý rámec ozdobený vlnovkami. Spodný
okraj rámca je prikrytý pozdížnou tabii
cou, na ktorej sa nachodí nápis REPUB
LIKA SLOVENSKÁ. Tablica je nazdíž
rozdelenáma svetlejší a tmavšípás“a ven
čí ju štylizovaný rastlinný ľudový orna
ment.

Nad medailonom v hornom pravom ro
hu nachodí sá fužica Obrúbená bielym
perlovcom s Označením hodnoty: 500, v
dolnom pravom rohu, pod tablicou, štvor
ček s Označenímhodnoty 500.

Medailon s. tvárou slovenského mlá
denca a s tablicou: jz vkomtonovaný Jo
pozdížnikovej plochy, ktorá je Ohraničená
na ľavej strane pásom rastlinného orna-.
mentu. Pravú stranu a horný okraj obraz

mentom kopijnatým: a.zúbkovaným, ktorý
na hornom okraji tiež obrubuje celú dížku
tlačového obrazca,“

Stredné poľe lícnej gtrany je štvorec,
obrúbený bohatým vonkajším rámom..ra
stliriného a vnútorným rámom geometric
kého rázu. Prostriedkom. štvorcovej-plo
chý stelie sa široký"výšivkový. pás. slo
vieniských- ornamentov, ktorý pás zvlniac

Nad pásom -nesúcim nápis PÄŤSTO

SLOVENSKÁ NÁRODNÁse je nápis
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BANKA, Takže v strednom poli celý nad
pis znie nasledovne:

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BANKA
TÁTO BANKOVKA,

VYDANÁ PODĽA VLÁDNEHO

NARIADENIAČ. 44/1939SL.Z., PLATÍ
Ť STO

KORÚN SLOVENSKÝCH
V BRATISLAVE DŇA 12, JÚLA 1941,

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BANKA
V BRATISLAVE

Dr. Fundárek Ing. Pázman
VICEGUVERNÉR RIADITEĽ
FALŠOVANIE BANKOVIEK SA TRESCE

Pod pásom, nesúcim nápis PAŤSTO
IKORÚN SLOVENSKÝCH, nachodia sa tri
skupiny ornamentov lupeňovitého a kali
chovitého rázu, vyrastajúce z vnútorného
geometrického rámca.

Z orámovania stredného poľa na ľavo
do kupónu klenie sa. segmentová obruba
z kopijnatozúbkovaných ozdôb, ktoré
venčia ceninu na hornom okraji i na pra
vej strane celého tlačového obrazca.

Na kupóne, ktorý vlastne tvorí ľavé
pole triptychového rozdelenia kompozície
bankovky, vľavo v hornej polovici na kru
hovej ploche nachodí sa označenie hod
noty 500. Kruhová plocha, nesúca ozna
čenie hodnoty, .je vložená do ozdobného
kartušovitého pozdížnika, obrúbeného or
namentom lupeňovitým. Kartušovitý poz
dížnik na kupóne viaže sa k obrube stred
ného poľa tlačového obrazca pásikovitou
arabeskou. Označenie hodnoty číslicou
500 opakuje sa aj na dolnej polovici kupó
na v štíte pozdížníkovom na oboch kon
coch polkruhmi zaoblenom. Pozdlžníkový
štít je zasa vsadený do kartuše, obrúbe
nej lupeňovitým ornamentom.

Na kupóne lícnej strany pod hornou
kartušou, nesúcou označenie hodnoty, je
naznačené seriovanie ä nad spodnou kar
tušou na kupóne zasa číslovanie šesti
miestnym číslom. Seriovanie i číslovanie
je natlačené farbou rumelkovečervenou.

Na bielom okraji, pod ľavým rohom
spodného okraja obrazca nachodí sa me
no navrhovateľa AUREL KAJLICH DEL.
a pod pravým rohom meno rytca L. JIR
KA SC,

Rubová strana je farby Olívove
zelenej, pomarančovežltej a olivovečier

nej, |
Na pravej strane rubu nachodí sa ku

pón s označením hodnoty 500 v kartušoch
v hornej a dolnej polovici kupóna.: Kar
tuše sú vyzdobené lupeňovitými ozdoba
mi na úzadí podtlače, prechodiacej zo sla
bo olivovezelene ma pomarančovežltú a
s kresbou čiernozelenou.

lnáč celý obrazec rubovej strany je
chránený írisovou podtlačou, ktorá v pro
strednom kolmom kruhu stredného poľa
obrazca tlačového prechodí z olivoveze
lenej do pomaťančovežttej.

V strednom polí obrazca tlačového
hore segmentovite uzavretom nachodí sa
pohľad na čiastku horstva Tatier.

V popredí pred tatranskou krajinou v
prostriedku na štvorhrannom štíte, ktorý
nesie číslicu hodnoty 500, nachodí sa misa
s ovocím a nad ním krčah, tvaru ľudovej
slovenskej keramiky. Na pravo od štíta je
symbolické zátišie so snopom Obília, s ko
sákom a knihou a na ľavom kovadlina s
kľadíivom a so zubatou obručou kolesa.

V pravom dolnom rohu na okraji kra
jinky nachodia sa tri štylizované tatranské
plesnivce.

Pruh pod tatranskou krajinou a záti
ším je rozdelený na tri pásy: v hornom sa
nachodia kruhovité ozdôbky s lupeňovitý
mi krížikmi, na prostrednom páse nápis
KORÚN SLOVENSKÝCH a na spodnom
nápisy FÚNF HUNDERT — ÔTSZÁZ KS
NIATBCOTB KS.

Plocha nad segmentovitým horným
ohraničením tatranskej krajinky | až po
crámovanie obrazca je vyplnená rastlin
ným ornamentom zo západného Sloven
ska a v obidvoch rohoch v krúžkoch sú
vkreslené biele holubice.

Ornamenty spomenutého rázu zo zá
padného Slovenska sú vlastne základom
výzdoby celej rubovej strany 500 Ks ban
kovky.

V ľavom poli rubovej strany nachodí
sa ornamentálna skladba, ktorej ústrednou
dominantou je kvet kalichovite štylizova
ný na tmavšom úzadí rastlinných ozdôb.
Nad kalichom kvetu nachodí sa označe
nie hodnoty 500 a pod ním, v elipsovitom
štíte nápis PÄŤSTO. Pole s kalichovitým
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kvetom je obrúbené rámcovaním, v kto
rom sa nachodia ozdoby srdcovitého a
zvoncovitého tvaru. Podobné kvety a oz
doby zvoncovitého tvaru a lupene rámu
jú v úzkych pásoch obidve polia tlačového
obrazca okolo horného, pravéhoi ľavého
okraja. Spodný okraj tlačového obrazca
tvorí zasa vlnivý rastlinný pás ozdôb na
tmavom podklade.

Hodnota 500 v tlačovom obrazci sa
mom je označená v ľavom hornom rohu v
kruhovej ružici, obrúbenej kosoštvorco
vým pásikom a vo štvorčeku, na dolnom
ľavom rohu. |

Na bielom okraji pod ľavým dolným
rohom je zasa meno navrhovateľa AUREL
KAJLICH a grafika B, FOJTÁŠEK,



Ročník 1944.

verzity.

193.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 23. októbra 1944

o úprave niektorých služobných (pracov
ných) pomerov za brannej pohotovosti

štátu.

Vláda Slovenskej republiky podľa 85
44 zákona č. 185/1939SI, z. nariaďuje:

S1.

() Za.brannej pohotovosti štátu slu
žolbnýMpracovný). pomer: zamestnanca,
ktorý "svojvoľnýmopustením alebo nevy
konávaním zamestnania hrubo porušil
služobnú (pracovnú) povinnosť, môže a na

ho niet, na príkaz príslušného okresného
úradu — musí zamestnávateľ zrušiť pre

pustením, bez zreteľa na smluvné alebo
né: ustanovenia upravujúce jeho služob
lý (pracovný) pomer, najmä bez discipli

ky však sročné do dňa prepustenia zostá
vajú zachované.

() K platnost: prepustenia podľa ods.
1 sa nevyžaduje upovedomenie zamest
nanca.

() Ustanovenia o následkoch poruše
nia pracovnej povinnosti (8 60 zák. č.
131/1936 Sb, z. a n) zostávajú uslanove
riťámi tohto nariadenia nedotknuté.

8 2.
UÚstanovetiia $ 1 treba. použiť na vše

tkých zamestnancov, na ktorých nemož
no použiť ustanovenia $ 64 zákona č.
131/1936 Sb. z. a n. v zmení nariadenia
S mocou zákona č. 142/1944 SI, z.

Cena Ks 1.—,

S 3.

Toto nariadenie platí od 1. septembra
1944: vykonajú ho všetci členovia vlády.

Dr, Jozeí Tiso v. r,
Dr. Štefan Tíso v. r.

Dr. Kočiš v. r.

Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr, Pružinský v. r. lng, Lednár v. r.

Df, Ondruška v. r.

Mach v. r.

194.
Vládne nariadenie

„zo dňa 20. októbra 1944,
ktorým sa mení vládne nariadenie. o štú
diu a štátnych skúškach na Právnickej

fakulte Slovenskej univerzity
v Bratislave,

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 6
zákoma č. 168/1940 SIL z. nariaďuje:a1 |

Ustanovenia 8 3 ods. 1 písm. 1f), 8 5

nia č. 258/1940 SI, z. sa menia, doplňujú
a znejú takto:

S 3.
()
f) „Teoria štatistiky.

S>.

„2 hod.“

Č)
h) „aplikovaná štatistika 3 hod.“"
ch) „súkromná ekonomika 2 hod."

8 6

£) „Štátne skúšky možno skladať naj
skôr šesť týždňov pred skončením III. se
mestra patričného študijného oddielu,
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() Termíny: štátnych skúšok historicko- čl, III,
právnych a právovedeckých treba určiť
najskôr šesť týždňov pred koncom seme
stra,“

Toto mariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister

čl. IL školstva a národnej osvety.
, Dr. Štefan Tíso v. r.

Ň „Ustanovenie 8 5 ods. 3 písm. e) sa zru- Dr. Kočíš v. r.
šuje,

Tlač: Kníhtlačiareň Andreja v Bratislave,



Slovenský zákonník
Čiastka 46. Ročník 1944,

195.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 23. októbra 1944

o rozšírení obvodu Advokátskej komory
v Bratislave na celé územie štátu a o do
časnej úprave niektorých právnych ponie

rov v advokácii.

Vláda Slovenskej republiky podľa $
44 zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

S 1.

() Obvod Advokálskej komory v Bra
tislave sa rozširuje na celé územie štátu.
Advokátska komora v Turčianskom Svä
tom Martine sa zrušuje, jej majetok, práva
a záväzky prechádzajú na Advokátsku
komoru v Bratisľave,

() Advokátska Komora v Bratislave
pokračuje vo všetkých veciach zrušenej
advokátskej komory — i v neskončených
disciplinárnych — svojimi Orgánmi.

8 2,
Na žiadosť advokáta, ktorý má sídlo v

obvode Hlavného súdu v Prešove, môže
predseda advokátskej komory povoliť vy
konať aďvokátsku prísahu (8 7 zák. č.
40/1929 Sb. z. a a. v znení 33 5a 6 vl.
nar. č. 6/1939 SI. z.) i u predsedu prísľuš
ného krajského súdu: o vykonanie prísahy
advokáta požiada predseda advokáiskej
komory predsedu krajského súdu.

S3.
() Počas brannej pohotovosti štátu je

advokát povinný zdržovať sa v sídle svo

Cena Ks 1.—.

jej advokátskej kancelárie (v ďalšom texte
— „sídlo“).

() Ak sa advokát vzdialil a zdržuje sa
mimo svojho sídla nepretržite aspoň 30
dní bez závažnej príčiny, môže minister
pravosúdia nariadiť jeho výmaz zo. sozna
mu advokátov, čas 30 ďní nie je preruše
ný, ak sa advokát síce vrátil do svojho
sídla, ale soťrval tam len. tri dní.

() Súčasne s výmazom advokáta učiní
advokátska komora opatrenie podľa S 37
zák. čl. KXXIV/1874,

84.

() Rozhodnutie o výmaze zo soznamu
advokátov doručí advokátska komora.
Proti rozhoďnutiu môže advokát podať
rozklad ministrovi pravosúdia v lehote 15
dní od doručenia rozhodnutia, rozkľad,
ktorý nemá odkladný účinok, vybaví mi
nister pravosúdia s konečnou platnosťou.

() Ak advokátska komora z hocakých
príčin nemohla rozhodnutie advokátovi
doručiť, uverejní sa v Úradných novinách
s účinkami doručenia: deň uverejnemia sa
pokladá za deň doručenia.

S5.

Vyšetrenie skutočnosti podľa 8 3, ku
ktorému môže dať podnet hocktorý úrad
alebo osoba, vykomá: bezodkladne aďvo
kátska komora a výsľedky vyšetrovania

ministroví pravosúdia.

86.
Ustanovenia 88 3 až 6 treba použiť

i na tých advokátov, ktorí sa zo svojho
sídla vzdialili po 1. septembri 1944,
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S 1.

Ustanovenia 88 3 až 6 treba primera
ne použiť i na advokátskych osnovníkov.

88.
Toto nariadenie nadobúda Úúčinaosť

dňom vyhlásenia, vykoná ho minister pra
vosúdia.

Dr. Jozei Tíso v, 1.
Dr. Štefan Tiso v. r.

Haššík v. ť. „Dr, Medrický v. r.
Dr. Kočiš v. r. Ing. Lednár v. r.

196.

Nariadenie
s mocou zákona

zo dňa 20. októbra 1944
©dcčasnej úprave verejného notárstva.

Vláda Slovenskej republíky podľa 8 44
zákona č. 185/1939 SI, z. nariaďuje:

S 1.

() Počas brannej pohotovosti štátu

mie je hodný dôvery potrebnej pri vyko
návaní verejného notárstva.

() Postihnutý má právo podať do 15dní
cd doručenia rozhodnutia rozklad u mi
nistra pravošúdia, rozklad nemá odklad
mého: účinku a razhcdne o ňom minister
pravosúdia s konečnou platnosťou.

Č) Ak rozhodnutie nemohlo byť verej
nému notárovi doručené pre dopravné
alebo iné prekážky, uverejní sa rozhod
nutie v Úradných novinách s účinkami do
ručenia, Deň vydania Úradných novín po
važuje sa za deň doručenia.

S 2.

Počas brannej pohotovosti štátu môže
minister pravosúdia verejného notára pre
ložiť zo služobných dôvodov na iné slu
žobné miesto,

8.3.
Toto nariadenie nadobúdá: účinnosť

dňom vyhlásenia: vykďná ho minister pravosúdia.
Dr. JozeiTíso v. r.

Dr. Štefan Tíso v. r.
Dr. Kočíš v. r.
Dr, Medrický v. r.
Ing. Lednár v. r.

Mach v. r.
Haššík v. r.
Dr, Pružinský v. r.

môže minister pravosúdia pozbaviť úradu Dr. Ondruška v. r.
verejného notára, ktorý pre svoju činnosť

197.o Vyhláška
ministra zahraničných vecí
zo dňa 14, októbra 1944

o dohode medzi Slovenskou republikou a Veľkanemeckou ríšou o splnení brannej po
vínností slovenských štátnych príslušníkov nemeckej nárcáností v nemeckej bran

nej moci — Wafien-SS a o splnení brannej povirností nemeckých štátnych príslušní
kov slovenskej národností v slovenskej brannej moci. a

Splnomocnení zásltupcovia Slovenskej republiky a Veľkonemeckej ríše padpí
salí dňa 7. júna 1944v Bratislave dohodu o splnení brannej povinností slovenských. štát
nych prísľušníkov nemeckej národnosti v nemeckej brannej moci — Waffen-SSa o
splmení brannej povinnosti nemeckých štátnych príslušníkov slovenskej národnosti

v slovenskej brannej moci.
Vláda schválila ďohodu dňa 6, júna 1944, prezident republiky podpísal rati

fikačnú listinu dňa 21, júla 1944, ratifikačné listiny boly vymenené dňa 4. októbra
1944 v Bratislave,

Podľa článku 5 dohody vstupuje táto v platnosť dňom výmeny ratifikačných
istín.

Na túto dohodu sa vzťahujú ustanovenia ústavného zákona č. 49/1944 SI, z.
Dohoda sa uverejňuje v slovenskom a nemeckom pôvodnom znení.

Dr, Štefan Tiso v. r.
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A

Dohoda
medzi

SLOVENSKOU REPUBLIKOU

a
VEĽKONEMECKOU RÍŠOU

0 splnení brannej pOvínností slovenských
štátnych príslušníkov nemeckej národnosti
v nemeckej brannej moci — Waffen-SS3
a o splnení brannej povinností nemeckých
štátnych príslušníkov slovenskej národno

stí v slovenskej brannej mocí,

Slovenská republíka a Veľkonemecká
ríša, vedené želaním, aby v smysle princí
pu národnostného umožnily počas trvania
tejto vojny slovenským štátnym príslušní
kom memeckej národnosti splniť svoju
brannú povinnosť v nemeckej brannej mo
ci — Waiffen-SS a nemeckým štátnym prí
slušníkom slovenskej národnosti konať
svoju brannú povinnosť v brannej moOci
slovenskej, rozhodľý sa, že za týmto úče
lom uzavrú dohodu,

Za splnomocnencov boli vymenovaní

Za Slovenskú republiku:
mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister

pán Dr. ŠtefanPolyák
a prednosta doplňovacej správy v Ministerstve

národnej obrany

pán plukovníkJúlius Surový,

Za Veľkonemeckú ríšu:
mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister

pán Hanns Ludín

a atašé nemeckej brannej moci
pán plukovník Heinrích Becker,

Abkommen
zwischen dem

GROSSDEUTSCHEN REICH
und der

SLOWAKISCHEN REPUBLIK

iber die Eriúlluné der Wehrpílícht slo
wakíscher Staatsangehoriger deutscher
Volkszugehôrigkejt in der deutschen
Wehrmacht — Waifien-SS und úber die
Eriúlluné der Wehrptlicht deutscher
Staatsangehôriger slowakischer Volkszu
sehôrigkejt ín der slowakischen Wehr

macht,

Das Grossdeutsche Reich und die Slo
wakische Republik von dem Wunsche
geleitet, im Sinne des Nationalitátennrin
zips während der Dauer dieses Krieges
zu ermôglichen, dass slowakische Staats
angehórige deutscher Volkszugehôrickeit
ihre Wehrpflicht in der deutschen Wehr
macht — Waffen-SS erfúllen und: das
deutsche Staatsangehórige slowakischer
Voľkszugehórigkeit ihre Wehrpflicht in
der slowakischen Wehrmacht ableisten,
sind úbereingekommen, zu diesem Zwecke
ein Abkommen zu schliessen.

Zu Bevollmächtigten wurden ernannt

fúr das Grossdeutsche Reich:
“der ausserordentliche Gesandte

und bevollmächtigte Minister
Herr Hanns Ludin

und der deutsche Wehrmachtsattaché Herr Oberst
HeinrichBecker:

fúrdie slowakische Republik:
der ausserordentliche Gesandte

und bevollmächtiste Minister
Herr Dr. ŠtefanPolvák

und der
Vorstand der Personalergánzunésverwaltun£

im Nationalverteidigungsministerium Herr Oberst
JúliusSurový.
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Splnomocnencí si navzájom predložili
svoje splnomocnenia a našli ich v poriaďku.
Dohodii sa na nasledujúcich ustanoveniach:

Článok 1.

Slovenskí štátni občania nemeckej ná
rcklnoisttisplnia svoju brannú povinnosť po
čas trvania tejto vojny v nemeckej brannej
moci — Waffen.SS,

Starostlivosť a zaopatrenie vojnových
poškodencov a pozostalých, ako aj vyži
vdvací príspevok príslušníkov znáša Slo
venský štát. Keď sa však slovenský štátny
príslušník konajúci vojenskú službu v ne
meckej brannej moci vzdá týchto nárokov
voči slovenstkému štáťu, znáša starostli
vosť a zaopatrenie, ako aj výživu Veľko
nemecká ríša podľa tam platných predpi
sov.

Článok 2.

Nemeckí štátni príslušníci slovenskej

počas trvania tejto vojny v slovenskej
brannej moci.

Starostlivosť a zaopatrenie vojnových
poškodencov a pozostalých, ak©Oaj vyživo
vací príspevok príslušníkov znáša Veľko
nemecká ríša. Keď sa však neimeckýštát
ny príslušník, koňajúci vojenskú službu v
slovenskej brannej moci vzdá týchto ná
rokov vočí Veľkonemeckej ríši, znáša Gita
rostlivosť a zaopatrenie, ako aj výživu si0
venský štát podľa tam pľatných predpisov.

Článok 3.

Nemeckej národnosti v smysle článku
1, je ten, kto pri poslednom sčítaní ľadu
slovenskom boľ sčítaný ako Nemec.

Slovenskej národnosti v smysle článku
2. je ten, kto pri poslednom sčítaní ľudu
nemeckom sa prihlásil za Slováka.

Článok 4,

O podrobnostiach vykonávania tejto
dohody sa dohodnú obe vlády cestou svo
jich diplomatických úradov.

Die Bevollmáchtigten haben einander
die Vollmachten mitgeteilt und in Ord
nunýg befunden. Sie haben sich úber fol
gende Bestimmungen #eeinist:

Artikel 1.

Slowaikische Staatsbiirger deutscher
Volkszugehôrigkeit erfúllen ihre Wehr
ptlicht wáhrend der Dauer dieses Krieges

jn Se deutschen Wehrmacht — Wafen-SS.

Die Fúrsorge und Versorguné der Ver
sehrten und Hinterbliebenen, sowie den
Angehôrigenunterhalt trágt der Slowaki
sche Staat. Wenn aber ein in der deutschen
Wehrmacht Wielhrdienst leistender sl0wa
kischer Staatsangehôriger auf diese An
sprúche gegenúber dem Slowakischen
Staat verzichtet, wird die Fúrsorge und
Versorguné sowie der Unterhalt vom
Grossdeutschen Reich nach den dort gel
tenden Vorschriften getragen.

Artikel 2.

Deutsche Staatsangehórige: slowaki
scher Volkszugehôrigkeit erfúllen ihre
Wiehrpílicht wáhrend der Dauer dieses
Krieges in der slowakischen Wehrmacht.

Die Fúrsorge und Versorgunš der Ver“
sehrten und Hinterbliebenen sowie den
Angehôrigenunterhalt trágt das Gross
deutsche Reich. Wenn aber ein.in der slo
wakischen Wehrmacht Wehrdienst leisten
der Staatsangehôriger auf diese Anisprúche
gečeniiber dem Grossdeutschen Reich
verzichtet, wird die Fúrsorge und Versor
gun£ésowie der Unterhalt vom Slowaki
schen Staat nach den dort geltenden Vor
schriften getragen,

Artikel 3.

Deutscher Volkszugehôrigkeit im -Sin
ne des Artikels 1 ist, wer bei der letzten
slowakischen Volkszáhlung als Deutscher
gezáhlt wurde,

Slowakischer Voľkszugehôrigkeit im
Sinne des Artikels 2 ist, wer bei der letz
ten deutschen Volkszáhluné sich als Slo
wake bekannt hat,

Artikel 4,
Finzelheiten úber die Durchfúhruné

dieses Abkommens vereinbaren die bei
derseitigen Regierungen im Wege ihrer
diplomatischen Behôrden.
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Článok 5. Artikel 5.

Táto dohioda má sa ratifikovať, Ratifi- Dieses Abkommen soll ratifiziert wer
kačné listiny sa vymenia v Bratislave, den. Die. Ratifikationsurkunden werden in

Bratislava ausgetauscht,
Táto dohoda vstúpi v platnosť dňom Dieses Abkommen tritt mít dem Tage

výmeny ratifikačných listín. des Austausches der Ratifikationsurkun"den in Kraft.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísa- Zu Urkund dessen haben die Bevoll
li a opečatili túto dohodu. Zhotovené v mächtigten dieses Abkommen unterzeich
dvoch pôvodinách v slovenskej a nemec- net und gesiegeit, Ausgefertist in zwei Ur
kej reči v Bratislave dňa 7. júna 1944. schriften. in slowakischer und deutscher

Sprache in Bratislava, am 7. Juni 1944,

POLYÁK v. r. LUDIN e, h,
SUROVÝv. r. BECKER e. h.

LUDIN v. r. POLYÁK e, h.
BECKEKR v. r. SUROVÝ e. h.

——— 2————

PO PRESKÚMANÍ DOHODU TÚTO SCHVAĽUJEM, POTVRDZUJEM A

SĽUBUJEM, ŽE JU DÁM SPLNIŤ A VYKONAŤ.

Bratislava, 21, júla 1944.

z PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

L S. Dr. JOZEF TISO v. r.

MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ:

Dr. VOJTECH TUKA v. r.

Tlač: Kníhtlačiareň Andreja v Bratislave.
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198.

Ň Vyhláška
ministra zahraničných vecí
Zo dňa 30. októbra 1944

0 dohode medzí Slovenskou republikou a Nezávislým štátom Chorvátskom
o upravení vzájomných občianskoprávnych stykov,

Dňa 2. júna 1942 podpísali v Bratislave splnomocnení zástupcovia Slovenskej
repubľiky a Nezávislého štátu Chorvátska dohodu o upravení vzájomných občian
skoprávnych stykov.

Táto dohoda bola dňa 11. augusta 1942 schválená vládou, ratifikačná listina
bola dňa 11. novembra 1942 podpísaná prezidentom republiky. Ratifikačné listiny
boly dňa 27. mája 1943 vymenené v Záhrebe. i

O účinnosti dohody .platia ustanovenia článku 49 dohody.
Dohoda sa uveteňuje v slovenskom a chorvátskom pôvodnom znení,

Dr. Štefan Tíso v. r.
(10———

MENOM

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

a

NEZÁVISLÉHO ŠTÁTU CHORVÁTSKA

BOLA UZAVRETÁ TÁTO DOHODA:

| Cena Ks 4.60.
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Dohoda
medzi

SLOVENSKOU REPUBLIKOU
a

NEZÁVISLÝM ŠTÁTOM
CHORVÁTSKOM

o upravení vzájomných občiansko
právnych stykov.

Slovenská republika
a

Nezávislý štát Chorvátsko
vedené túžbou usporiadať si medzi sebou
právne styky vo veciach občianskych, ob
chodných, sporných a nesporných ako aj
vzájomnú vykonateľnosť exekučných titu
lov, dohodly sa uzavrieť o tom dohoďu. Za
svojich splnomocnencov vymenovali:

Prezident
Slovenskej republiky:

ministra pravosúdia
pána Dr. Gejzu Fritza

mimoriadneho vyslanca a splnomocneného ministra
pána Dr. Štefana Polyáka,

Poglavnik Nezávislého
štátu Chorvátska:

ministra pravosúdia a kultu
pána Dr. Mirka Puka

a

mimoriadneho vyslanca a splnomocneného ministra
pána Dr. Josipa Berkoviča.

Splnomocnenci predložili si navzájom
svoje splnomocnenia a našli ich v poriadku.
Dohodli sa na nasledujúcich ustanoveniach:

ČASŤ PRVÁ.

Právna ochrana.
Článok 1.

So štátnymi príslušníkmi jednej Smluv
nej Strany čo do zákonnej a súdnej ochra
ny ich osoby a majetku na území druhej
Smluvnej Strany sa zaobchádza rovnako
ako s tuzerncami. Pred súdmi (sirotskými
povereníctvami) môžu pri tých istých pod
mienkach a tým istým spôsobom ako tu
zemči slobodne a bez prekážok vystupovať
a dať sa zastupovať advokátom.

Ugovor
izmedju

NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE

1

SLOVAČKE REPUBLIKE

0 uredjenju uzajamníh gradjansko-pravnih
aodnosa

Nezavisna Država Hrvatska
i

Slovačka Republika
želeči medjusobno urediti pravne. odnose
u stvartima gradjanskim 1 trgovačkim, par
bením i izvanparbenim kao i uzajamnu
ovršivost ovršnih naslova, sporazumjele su
se sklopití o tom ugovor. Svojim opuno

Poglavnik ,
Nezavisne Države Hrvatske:
ministra pravosudia í bogoštovlia
gospodina dra Mirka Puka

i

izvanrednoga poslanika i opunomočenoga ministra
g#ospodina dra Josipa Berkoviča,

Predsjednik
Slovačke Republike:

ministra pravosudja
gospodina dra Gejzu Frifza

1

izvanrednofa poslanika i opunomočenoga ministra
gospodina dra Štefana Polyáka.

Opunomočenici su medjusobno izmienili
svoje punomoči i našli ih u redu,

Oní su se složili u sliedečím odredbamaj,

PRVI ODSJEK

Pravna zaštíta
Članak 1,:

S državním pripadnicima jedne Ugovor
ne Stranke postupa se na području druge
Ugovorne Stranke u poéledu zakonskef
sudbene zaštite njihovih osoba i imovine
jednako kao i s tuzemcima. Oni mogu pod
istim uvjetíma i na isti način kao i tuzemci
pred sudovima (sirotinjskim povjerenstvi
ma) slobodno i bez zapreka nastupati 1dati
se zastupati po odvjetniku.
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ČASŤ DRUHA,

Zábezpeka na trovy,
Článok 2.

() Štátni príslušníci jednej Smluvnej
Strany, ktorí na súdoch druhej Smluvnej
Strany vystupujú ako žalobcovia, interve
nienti alebo žiadatelia, nemôžu byť zavia
zaní na poskytnutie nijakej zábezpeky ale
bo depozitu hocijakého názvu, ani z tej
príčiny, že sú cudzozemci, ani preto, že
v tuzemsku nemajú bydliska alebo pobytu.

(?) To. isté pravidlo sa použije na také
preddavkovanie, ktoré by sa mohlo poža
dovať na zabezpečenie súdnych trov oď 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 žaloba bola po
ďaná, odsúdili žalobcu, intervenienta alebo
žiadateľa, oslobodených od platenia zábez

"peky, depozitu alebo preddavku, nahradiť
trovy a výdavky pokračovania, príslušná
vrchnosť na území druhej Smluvnej Strany

"na základe tozhodnutia, odsuďzujúceho na
trovy a výdavky pokračovania, nariadi
exekúciu bezplatne.

() To isté pravidlo treba použiť na tie
súdne rozhodnutia, ktorými ustália sumu
trov pokračovania doďatočne.

() Žiadosti o exekúciu rozhodnutí, od
sudzujúcich na trovy a výdavky pokračo
vania, s oboch strán treba predostrieť pro
stredníctvom najvyšších justično-„správnychvrchností.

>) Trovamipokračovaniatreba rozumieť
okrem trov sporu aj trovy exekučného po
kračovania. M

Článok 4,

() Na základe rozhodnutí, odsudzujú
cich na trovy a výdavky pokračovania,
spomenutých v článku 3, treba exekúciu
nariadiť bez vypočutia strán, ale odsúďenej
strané zostáva možnosť dodatočne sa do
volať opravnej stolice podľa právnych pra
vidiel SmluvnejStrany, na území ktorej sa
má exekúcia vykonať.

() Vrehnosť, ktorá je príslušná rozhod
núť o exekučnej žiadosti, sa obmedzí len

na.preskúmanie:
a) či rozhodnutie, na základe ktorého
sa má exekúcia vykonať,nadobudlo právo

-DRUGI ODSJEK

Osíguranje troškova
Članak 2,

() Državni pripadnici jedne Ugovorne
Stranke, kojí nastupaju pred sudovima
druge Ugovorne Stranke kao tužítelii,
umješači ili molitelji, ne mogu biti obve
zani na polaganje nikakva osiguranja ili
pologa bilo pod kojim imenom, bilo s toga
razloga, što su inozemci, bilo zbo£ toga,
što nemaju prebívališta ilí boravišta u tu
zemstvu,

Č) Ovo se isto pravilo primjeniuje na
takav predujam, koji bi se mogao tražiti
radi osiguranja sudbeníh troškova od tuži
telja, umješača ili molitelia,

Članak 3,
U) Ako na području jedne Ugovorne

Stranke, bilo na temelju članka 2., bilo u
smislu pravníh pravila države, u kojoj je
podignuta tužba, tužiteli, umješač ili mo
I telí, koji je oslobodjen od plačania osigu
ranja, pologa ili predujma, buďe osudjen na
naknaďutroškovai izdatakapostupka,ima
nadležna oblast na području druge Ugo
vorne Stranke na temelju odluke, koja dô
súdjuje troškove i izdatke postupka, bez
platno dozvoliti ovrhu.

(“)Ovo se isto pravilo ima prímieniti1na
one sudbene odluke, kojima se naknadno
ustanovliuje iznos troškova postupka.

(P) Molbe za ovrhu odluka, koje dosu
diuju troškove i izdatke postupka, imaju se
obostrano podnositi posredovanjem vrhov

() Pod troškovima postupka imaju se
razumievati osím troškova parnice í troš
kovi ovršnoga postupka.

Članak 4.
() Na temelju odluka, spomenutihu

članku 3., koje dosudjuju troškove i izďat
ke postupka, ima se ovrha ďozvoliti bez
saslušanja stranaka, ali osudjenoj stranci
ostaje mogučnost, da kasnije uloži pravni
liek višem sudu prema pravnim pravilima
Ugovorne Stranke, na području koje se
ovrha ima provesti,

(") Oblast, koja je nadležna odlučiti o
ovršnoj molbi, ima se ograničiti samo na
izpilivanje: .

a) da li je odluka, na temelju koje se
ovrha ima provesti, postala pravomočnom
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platnosť podľa právnych pravidiel Smluv
nej Strany, na území ktorej sa vynieslo od
sudzujúce rozhodnutie:

b) či vyhotovenie rozhodnutia je opa
trené náležitosťami, potrebnými pre jeho
odnovernosť, podľa právnych pravidiel
Smluvnej Strany, na území ktorej sa vy:
nieslg odsudzujúce rozhodnutie.

() Na preukázanie, že sa splnila pod
mienka, určená v odseku 2, bode a), stačí,
ak príslušná vrchnosť dožiadajúcej Smluv
nej Strany vystaví potvrdenie o tom, že
rozhodnutie nadobudlo právopľatnosť.

() K žiadosti o exekúciu rozhodnutia,
odsudzujúceho na trovy a výdavky pokra
čovania, treba pripojiť preklad nariaďujú
cejčiastky rozhodnutia,zhotovenýv úrad
nej reči dožiadanej Smluvnej Strany, ako
aj v odseku 3 spomenuté potvrdenie, tak
tiež preklad potvrdenia, zhotovený v tejto
reči. Preklady má overiť prísažný tlmočník
jednej zo Smluvných Strán, alebo má ich
zhotoviťsúd dožiadujúcej Smluvnej Strany.

() Súd, ktorý o exekučnej žiadosti roz
hoduje, na návrh strany, preddavkujúcej
trovy, ustáli sumu trov, prináležajúcu za
potvrdenie, preklad a overenie, spomenuté
v odsekoch 3 a 4. Tieto trovy sa majú po
važovať taktiež za trovy pokračovania
(článok 3). Ak trovy vznikly pred postú
pením žiadosti, ich sumu osvedčí dožiada
júci súd.

ČASŤ TRETIA.

Právo chudoby.
článok 5.

Štátni príslušníci jednej Smluvnej Stra
ny na území druhej Smluvnej Strany sa zú
častnia na výhode práva chudoby pri tých
istých podmienkach ako tuzemci.

Článok 6,
.() Svedectvo chudobyvystavia vrchno

sti bydliska žiadateľa, alebo, ak nemá by
dliska, vrchnosti jeho pobytu.

- C€)Svedectvá chudoby, vystavené na ú
zemí Smluvných Strán, netreba ani ove
ríť, aní vidovať, ani pripojiť k ním preklad.

(): Ak žiadateľ sa nezdržuje na území
ani jednej Smluvnej Strany, postačí sve
dectvo príslušného diplomatického alebo
konzulárneho zástupcu štátu žiadateľa.

(“) Vrchnosť, ktorá o žiadosti za Prí
znanie práva chudoby rozhoduje, je v m2
dziach svojej pôsobnosti oprávnená skúmať
svedectvo chudoby, po prípade kontrolo

prema pravnim pravlima Ugovorne Stran
ke, na području koje je izdana osudjujuča
odluka:

b) ďa li je odpravak odľuke provídien
potrebštinama, potrebnim za njegovu vie
rodostojnost, prema právnim pravilima
Ugovorne Stranke, na području koje je žz
dana osudjujučaodluka.

Č) Za dokaz, da je izpunjen uvjet, spo
menut u stavci 2. (točkí a), dovoljno je, ako
nadležna oblast Štranke moliteljice izda
potvrďu o tom, da je odluka postala prnavo
močnom.

() Moľbi za ovrhu odluke, koja dosu
djuje troškove 1 izdatke postupka, treba
vriložiti prievod izreke odluke, načinjen
na službenom jezíku zamoljene Usovorne
Stranke, kao 1 potvrdu, spomenutu u stav
ci 3, i prievod potvnde, načinjen na tom
jeziku. Prievode ima ovjeroviti zaprisegnu
ti tumač jedne od Ugovorníh Stranaka ili

liteljice. , o.
() Suď, koji odľučuje o ovršnoj motbi,

ima na priedľog stranke, koja preďujmijuje
troškove, obrediti iznos tnoškova, potreban
za potvrďu, prievod i ovjerovljenje, spome
nute u stavkami 3. i 4 Ovi se troškovi
imaju smatrati takodjer troškovima posťup
ka (članak 3.). Ako su troškovi nastali
prije odašiljanja molbe, njihov iznos po
tvrdjuje molečí suď,

TREČI ODSJEK

Síromaško pravo
Članak 5.

Državni pripadnici jedne Ugovorne
Stranke dioníci su na području drujie Ugo
vorne Stranke pogodnosti, siromaškoga
prava podistim .uvjetima kao i tuzemči.

Čľanak 6.
() Svjedočbu siromaštva izdaju oblasti

prebivališta molitelfa, ili ako nema prebi
vališta, oblasti njegova boravišta.

() Svjedočbe siromaštva, izdane na
području Ugovorníh Stranaka, ne treba ni
ovjerovití, ni vidiratí, ní priložití ím prie
vod,

() Ako molitelj ne boravi na području
ní jeďne . Ugovorne Stranke, dovoljna
je svjedočba nadležnoga diplomatskog ili
konzularnoé zastupnika države molitelfa.

(“)Oblast, koja odlučuje o moľbi za pri
znanje siromaškoga prava, ovlaštena je u
éranicama svojegďadjelokruga izpitati svje
dočbu siromaštva, odnosno preizpitati u



vať údaje v ňom obsažené a, ak to je po
trebné, môže žiadať vysvetlenia aj do
plnky.

| Článok 1.
Ak príslušná vrchnosť priznala právo

chudoby štátnemu príslušníkovi jednej
Smluvnej Strany, patrí mu toto právo pri
všetkých činoch pokračovania, počítajúc
sem aj činy v rámci exekučného pokračo
vania, ktoré sa vzťahujú na tú istú vec a
vyskytnú sa na súdoch druhej Smluvnej
Strany v smysle ustanovení tejto dohody.

Článok 8.
() Ak strana bývajúca na území jednej

Smluvnej Strany, ktorá je štátnym prísluš
níkom tejto Smluvnej Strany, mieni na sú
de. druhej Smluvnej Strany s výhodou prá
va chudoby podať žalobu, alebo, ak v po
kračovaní už uvedenom na súde druhej
Smluvnej Strany mieni dodatočne získať
výhodu práva chudoby, žiadosť o prizna
nie práva chudoby a o ustanovenie advo
káta na bezplatné vedenie svojej veci mô
že podať do zápisnice na okresnom súde
svojho bydliska alebo pobytu. Ak strana si
želá ustanoviť advokáta, má to výslovne
žiadať. Zápisnica sa má zaslať so svedec
tvom chudoby (článok 6) a s inými prílo
hami stranou predostretými spôsobom,
spomenutým v článku 9, príslušnému súdu
druhej ŠSmluvnej Strany. Ak zápisnica
dôjde nepríslušnej vrchnosti, treba ju

tom dožiadďajúcu vrchnosť hneď upovedo
miť.

(7) Zápisnica sa má zhotoviť v úradnej
reči súdu, kde sa snísala. Nakoľko k nej

«nie je pripojený v smysle článku 4, odseku
4 overený preklad, preklad zápisnice .si
opatrí z úradu súd, ktorý rozhoduje o prí"
znaní práva chudoby. Základom ďalšieho
pokračovania môže byť tento preklad.
Trovy prekladu patria k trovám pokračo
vania,

() Nakoľko zastúpenie advokátom nie
je povinné, možno žalobný spis podať, po
prípade udať do zápisnice súčasne aj so
žiadosťou g priznanie práva chudoby.

ČASŤ ŠTVRTÁ.

Žiadosti o doručenie a dožiadania,
Článok 9.

() Súdy (sirotské povereníctva) oboch
Smluvných Strán sa stýkajú bezprostredne
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njoj sadržane podaťke 1, akoj je to potreb
no, može tražiti 1 razjašnjenja +dopune.

Članak 7,
Ako je nadležna oblast priznala siro

maško pravo državnom pripadniku jedne
Ugovorne Stranke, pripada mu ovo pravo
Za Sve radnje postupka ubrajajuči ovamo
1 raďnje unutar ovršnoga postupka, koše
se odnose na istu stvar i koje s2 naľaze
pred sudovima druge Ugovorne Stranke
u smislu odreďaba ovoga ufovora.

Članak 8.
U) Ako stranka, koja boravi na pod

ručju jedne Ugovorne Stranke, a državní
je pripadnik ove Ugovorne Stranke, na
níjerava pred sudom druge Ugovorne
Stranke s pogodnošču siromaškoga prava
predati tužbu ili, ako u postupku, več po
vedenom pred sudom dďruťgeUgovorne
Stranke, namjerava naknadno steči pogod
nost siromaškoga prava, može predati
molbu za priznanie siromaškoga prava i za
dodjeljenie odvjetnika za bezplatno vodjen
je svoje stvari na zapisník koď kotarskoga
suda 6vojega prebivališta ili boravišta.
Ako stranka želi, da joj se dodieli odvjet
ník, ima to izričíto zatražiti. Zapisnik se
ima posľati sa svjedočbom siromaštva
(članak 6.) i s drugim prilozima, koje je
stranka predala, na način, spomenut u
članku 9., nadľežnomu sudu druse Ugo
vorne Stranke. Ako zapisnik stigne ne
nadďležnoj oblasti, ima se ureďa radi ustu
pili nadležnoj oblasti, i o tom odmah oba
viestiti oblast moliteljica.

() Zapisnik se ima sastaviti na službe
nom jeziku súdďa,#dje je spisan. U koliko
mu nije priložen ovjerovljen prievoď u smi
slu članka 4, stavke 4., ima prievod zapis
nika pribaviti ureda radí sud, Koji odľu
čuje 0 priznanju siromaškoga prava. Ovaj
prievod može biti temeljem ďaljnjega po
stupka. Troškovi prievoda spadaju u troš
kove postupka.

Č) U koliko zastupanje po odvjetníku
níje obvezatmo, može se tužba podnieti,
odnosno datí na zapisnik, istodobno s mol
bom za príznanje siromaškoga prava.

ČETVRTI ODSJEK

Molbe za dostavu í zamolníce
Članak 9.

() Sudovi (sirotinjska povjerenstva)
obih Ugovornih Stranaka obče izravno
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>ri doručovaní spisov v občianskych spor
rých, nesporných (i sirotsko-povereníc
xych) veciach, ako aj pri postúpení dožia
laní, taktiež pri vybavovanížiadostío do
ručenie a dožiadaní.

(") Žiadosti o sprostredkovanie doruče
ala a dožiadania o inú právnu pomoc so
slovenskej strany môžu pochádzať od hoc
ktorého súdu ( a od hocktorého verejného
notára, ak tento pokračuje na základe
súdneho poverenia) a tieto treba zaslať do
Nezávislého štátu Chorvátska prostredníc
tvom predsedov slovenských krajských
súdov predsedom chorvátskych krajských
súdov (predsjednik sudbenoga stola). Žia
losti o sprostredkovanie doručenia a do
žiadania o inú právnu pomoc so strany
zhorvátskej môžu pochádzať od hocktoré
ho súdu (hocktorého sirotského povere
níctva) a tieto lreba zaslať do Slovenskej
republiky —prostredníctvom predsedov
zhorvátskych krajských súdov predsedom
slovenských krajských súdov.

() Ak vrchnosť, dožiadaná o doručenie
alebo o inú právnu pomoc, nie je prísluš
ná, treba dožiadanie z úradu dodať prísluš
nej vrchnosti a o tom dožiadajúcu vrch
10sť bezodkladne upovedomiť.

Článok 10.

Pri žiadostiach o doručenie Smluvné
Strany užijú dvojjazyčné (slovenské a
chorvátske) tlačivá, ktorých text si na
vzájom oznámia.

Článok 11.
() Doručenie vykoná príslušná vreh

nosť dožiadanej Smluvnej Strany. Táto
vrchnosť sa môže, okrem prípadu, spome
utého v odseku 2 tohto článku, obmedziť
na to, že spis odovzdá adresátovi, nakoľko
adresát spis dobrovoľneprijme.

(Č). Ak sa spis, ktorý sa má doručiť,
zhotovil v reči dožiadanej Smluvnej Stra
ny, alebo, ak sa pripojil k nemu preklad
v tejto reči, overený prísažným tlmoční
kom jednej zo Smluvných Strán alebo zho
tovený dožiadajúcim súdom, po prípade si
rotským povereníctvom, dožiaďaný súd,
nakoľko žiadosť o doručenie vyjadruje ta
kéto želanie, dá spis doručiť spôsobom,
ktorý jeho.právne pravidlá predpisujú pre
tie isté doručenia. Ak sa takéto želanie
nevyslovilo, dožiadaný súd najprv sa po
kúsi spis odovzdať v smysle odseku 1 ioh
to článku.

kod dostave spísa u éradjanskim parbením,
izvanparbenim (i sirotinjskim) stvarimá,
kao i kod odašiljanja zamolnica i koď rje
šavanja molbi za dostavu i zamolnica.

() Molbe za obavu dostave i zamolnice
za druga pravnu pomoč mogu dolaziti
s hrvatske strane bilo oď kojega suda (biľo
od kojega sirotinjskog povjerenstva), a tre
ba ih poslati u Slovačku Republiku posre
ďovanjem predsjednika hrvatskih sudbenih
stolova predsjednicima slovačkih okružnih
sudova (predseda krajského súdu). Molbe
za obavu dostave i zamolnice za drugu
pravnu pomoč moéu dolaziti sa slovačke
strane bilo od kojega suda (a bilo kojega
javno£gbilježníka, ako postupa na temeliu
gzudbenoganaloga), a treba ih poslati u Ne
zavisnu Državu Hrvatsku posredovanjem
predsjednika slovačkih okružnih sudova
predsjednicima hrvatskih sudbenih stolova.

(")Ako oblast, zamoljena za dostavu ili
za druéu pravnu pomoť, nije nadležna, ima
ureda radi ustupiti zamolnicu nadležnoj
oblasti i o tom bezodvlačno obaviestiti
obľast moliteljicu.

Članak 10.

Ugovorne Stranke upotrebljavát če za
molbe za dostavu dvojezične (hrvatske i
slovačke) tiskanice, kojihslog če si uza
jarmmniopriobčiti.

Članak 11.

() Dostavu obavlja nadležna oblast za
moljene Ugovorne Stranke. Osim sľučaja,
5pomenutoga u stavci 2. ovoga članka, ova
se oblast može ograničiti na to,. ďa spis
preda naslovniku, u koliko naslovník spis
dobrovoljno primi. M

() Ako je spis, koji.se ima dostaviti,
sastavlien na jeziku zamoljene Ugovorne
Stranke,ili ako mu je priložen prievod na
tom jeziku, ovjerovljen od zapriseégnutoga
tumača jedne od Ugovornih Stramaka ili
načinjen od molečega suďa odnosno od
sirotinjskoga povjerenstva, ima zamoljeni
sud, ako je u molbi za dostavu izražena
takva želja, spís dostaviti načinom, koji
njefova pravna: pravila propisuju za isto
vrstne dostave. Ako takva želia nije izra
žena, zamoljeni sud Če najprije pokušati
predati spis u smislu stavke 1, ovoga
članka.
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Článok 12,
() Doručenie sa má dokázať dátova

ným potvrdením príjemcu, overeným súd
nou kanceláriou, a opatreným súdnou.pe
čiatkou, alebo osvedčením súdu (vrchno
sti) dožiadanej Smluvnej Strany, preuka:
zujúcim skutok, spôsob a dátum výkonu.

() Ak sa spis, ktorý sa má doručiť, za
slal v dvoch vyhotoveniach, treba potvr
denie prijatia alebo osvedčenie spísať na
jeďncm z týchto vyhotovení alebo k tomu
to pripojiť.

článok 13,

Každá z oboch Smluvných Strán je
oprávnená na území druhej Smluvnej Stra
ny sprostredkovsť doručenie vlastným
štátnym príslušníkom svojím diplomatie
kým alebo konzulárnym zástupcom, na
koľko sa snisy majú doručiť bez použitia
donútenia.

Článok 14
() Dožiadanie o právnu pomoc. treba

zhotoviť. v úradnej reči dožiadajúcej
Smluvnej Strany. K dožiadaniam treba
pripójiť preklad, zhotovený v úradnej rečí
dožiadanej Smluvnej Strany a overený prí:

Strany, po prípade zhotovený súdom (si
rotským —povereníctvom) dožiadajúcej
Smluvnej Strany.

() Ak niektoré dožiadanie nie je opa
trené predpísaným prekladom, obstará ho

níctvo). Tým vzniklé trovy dožiadajúci súd
(sirotské povereníctvo) má nahradiť.

(7) Dožiadanie má obsahovať označenie
súdu (sirotského povereníctva), od ktoré
ho pochádza dožiadanie, taktiež označenie
aj toho súdu (sirotského povereníctva),
ktorý je povolaný dožiadanie splniť. Z. do
žiadania má byť ziavné, v akej veci sa žia
da právna pomoc a akej povahy je láto.

Článok 15.

() Súd (sirotské povereníctvo), ktoré
mu dožiadanie poslali, je povinný splniť ho
pri použití tých istých donucovacích. pro

konávaní dožiadaní, pochádzajúcich od
vichnosti vlastného štátu. Vybavenie sa

riadi podľa právnych pravidiel dožiadanejSmluvnej Strany.
E) Dožiadajúci. súd (sirotské pover2

níctvo), ak si to želá, treba včas bezpro

Čľanak 12.

U)Dostava se ima dokazati primatelje
vom potvrdom primitka, ovjerovljenom od
sudbene pisarnice, providjenom nadnev
kom i sudbením. pečatom, ili potvrdom su
da (obľasti) zamoljene Ugovorne Stranke,
koja dokazuje, da je dostava obavljena, nakakav načín i kaďa.

Č) Ako je spis, koji se ima dostaviti,
poslan u dva oďpravka, treba potvrďu o
primitku ili potvrdu o dostavi napísati na
jednom odpravku ili je treba njemu pri
ložiti.

Članak 13.

Svaka je od Ugovornih Stranaka ovla
štena na području druge Ugovorne Stran
ke obavijati dostave vlastitim državnímprípaánicima preko svojih diplomatskih 1i
konzularnih zastupnika, u kolíko se sptsi
1maju dostaviti bez upotrebe sile.

Članak 14.
() Zamolnice za pravnu pomoč imaju

se sastaviti na službenom jeziku Ugovorne
Stranke moliteljice. Zamolnicama treba
priložiti prievod, načinjen na službenom
jeziku zamoljene Ugovorne Stranke i ovje
rovljen od zaprisegnutoga tumača Ugovor
ne Stranke moliteljice, odnosno načinjen
od suda (sirotinjskoga povierenstva) Ugeo
vorne Stranke moliteliice.

Č) Ako zamolnica nije providjena pro
písaním prievodom, pribavit Če ga ureda
raďi zamoljení sud (sirotinjsko povjeren
stvo). Moleči sud (sirotinjsko povjerenstvoj
ima naknaditi tim nastale troškove,

Ú)Zamolnica ima sadržavati naziv suda
(sirotinjskoga povjerenstva), od kojega za
molnica dolazi, "kao. i nazív onoga suda
(sirotinjskoga povjerenstva), kojí je po
zvan, da zamolníci udovolii. Iz zamoľnice
ima biti vidljivo, u kakvoj se stvari pravna
pomoč traži i koje je ona vrste,

Članak 15,
.() Sud (sirotinjsko povjerenstvo), koje

mu je zamolnica poslana, dužan joj je udo
voljiti už primjenu istihprisílnih sredstava,

koja se primjenjujukod rješavaija zamol
nica, koje dolaze od oblasti vlastite drža
ve.Riešavanie se ravna prema pravnim
pravilima zamoljene Ugovorne Stranke.

(]) Ako moleči sud (sirotinjsko povje
renstvo) to traži, treba ga pravodobno
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strečne upovedomiť o čase a mieste splne
nia dožiadania, aby sa pri tom strany inte
regované mohly zúčastniť.

() Dožiadaný súd (sirotské povereníc
tvo) dožiadajúcemu súdu (sirotskému po
vereníctvu zašle spisy, vzťahujúce sa na
splnenie dožiadania, alebo oznámi dôvody.
ktoré prekážajú splniť dožiadanie, K spi
som, ktorými sa vybavuje dožiadanie a
ktorými sa odpovedá na dožiadanie, netre
ba pripojiť preklad,

Článok 16.

Splnenie žiadosti o doručenie alebo
dožiadanie o právnu pomoc môže sa len
vtedy odoprieť, ak Smluvná Strana, na
území ktorej by sa malo doručenie alebo
dožiadanie splniť, považuje to za spôsobilé
ohroziť jej výsostné práva alebo jej bez
pečnosť.

Článok 17,

() Pri splnení žiadostí o doručenie a
dožiadaní o právnu pomoc nemožno poža
dovať náhradu nijakých trov alebo odmien,

() Avšak dožiadaná Smluvná Strana
môže požadovať od dožiadajúcej Smluvnej
Strany náhradu odmien a trov, platených
svedkom a znalcom, ako aj tých výdav
kov, ktoré sa vyskytly pri vykonávanínejakej ohliadky.

Č) Tieto odmeny, trovy a výdavky do
žiadajúca Smluvná Strana bezodkladne
nahradí. dožiadanej Smluvnej Strane, ne

strán možno vymôcť alebo nie.
(“) Splnenie dožiadania o právnu po

moc nemôže sa urobiť závislým od slože
nia nijakého preddavku.

ČASŤ PIATA.

Osvedčenie právnych pravidiel,

Článok 18,

() Najvyššie justično-správne vrehnosťi
oboch Smluvných Strán na žiadosť v pria
mom styku a vo svojej úradnej reči si po
dajú navzájom informácie o platnom práve.

() Takáto žiaďosť má obsahovať zo
vrubné označenie právneho pravidla, ktoré
6a iná oznámiť, alebo tem text, ktorého
hodnovernosť sa má dokázať.

izravno obaviestiti o vremenu i o mjestu
obave zamoljene radnje, da učestníci
uzmôgnu kod toga .prisustvovati.

P) Zamioljení če sud (sirotinjsko povje
renstvo) poslati imolečem sudu (sirotinj
skom povjerenstvu) spise, kojí se odnose
na udovoljenje zamolníci ili Če naznačiti
razloge, koji sprječavaju udovoljenje za
moinici, Prievod ne treba priložiti spisima,
kojima se udovoljuje zamolnici i kojima se
odgovara na zamolnicu,

Članak 16.

Udovoljenje molbi za dcstavu ili za
molnici za pravnu pomoc može se uzkra
titi samo onda, ako Ugovorna Štranka, na
području koje bi se imala dostava obaviti
ili bi se imalo zamolnici udovoljiti, smatra,
da bi time bila ugrožena njezina vrhovnič
ka prava ili njezina sigurnost.

Članak 17,

() Za udovoljenje molbama za dostavu
i zamolnícama za pravnu pomoč ne smije
se lražiti naknada nikakvih troškova lli
pristojbí.

Č) Ipak zamoljena Ugovorna Stranka
može tražiti od Ugovorne Stranke molite
ljice naknadupristojbi i troškova, plačenih
svjedocima 1 vješťacima, kao i onih izda
taka, koji su nastali kód obavé očevida.

() Ove pristojbe, troškove i izďatke
ima Ugovorna Stranka moliteljica bezod
vlačno naknaditi zamoljenoj Ugovornoj
Stranci, bez obzira na to, da li Če se od
učestníka moči ubrati ili ne.

Č) Udovoljenie zamolníci za pravnu
pomoč ne može se učiniti zavisnim od po
laganja bilo kakva predujma.

PETI ODSJEK

Pozvjedočenje pravnih pravila

Članak 18.

) Vrchovne pravosudno-upravne obla
sti obih Ugovornih Stranaka davat Če s!
uzajammo na molbu u izravnom občenju 1
na svojem službenom jeziku obaviesii o
pravu, koje vriedi,

() Takva molba mora sadržavati točnu
oznaku pravnoga pravila, kojeda se priob
Čenje traží, ili doslovní slog, kojeďa se
vjerodostojnost ima dokazati.
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ČASŤ ŠIESTA.

Vzájomná vykonateľnosť exekučných
titulov.

Článok 19,
() Na základe právoplatných súdnych

rozhodnutí jednej: Smľuvnej Strany, ktoré
sa vzťahujú na majetkoprávne nároky vo
veciach občianskeho alebo obchodného
práva, bez rozdielu ich pomenovania (r0z
sudky, usnesenia, platobné príkazy, platob
né rozkazy) sa nariadi a vykoná exekúcia
aj na území druhej Smluvnej Strany, ak
uplatnenie majetkoprávnych nárokov po
dľa práva tam platného nepatrí do výluč
nej pôsobnosti jej súdov.

() Súdnymi rozhodnutiami v smysle
odseku 1 treba rozumieť okrem rozhodnutí
občianskych (riadnych) súdov tiež rozhod
nutia osobitných súdov, obecných súdov,
súdov rozhodčích, zriadených budto záko
nom alebo na zákľade rozhodčej smluvy v
zákonnej forme spísanej, a súdov trest
ných, nakoľko ide o občianskoprávne ná
rcky poškodených a trovy trestného po
kračovania.

článok 20.

Nariadenie a výkon exekúcie na zákla
ďe súdnych rozhodnutí, uvedených v člán
ku 19, treba odoprieť:

1. ak rozhodnutie obsahuje ustanove
nia, ktoré sa protivia dobrým mravom:ale
bo verejnému poriadku Smluvnej Strany,
riaúzemí ktorej sa má exekúciavykonať:

2. ak sa má exekúciou vynútiťkonánie,
ktoré podľa predpisov Smfuvnej Strany,
ma území ktorej sa má exekúcia vykonať,
Tie je prípustné alebo ktoré nemôže byť
predmetom donútenia,

3. ak sa v rozhodnutí vo veci štátneho

príslušníka tej Smluvnej Strany, na území
ktorej sa má rozhodnutie vykonať, vzaly
v jeho neprospech za podklaď, nakoľko iďe
ó posúdenie spôsobilosti konať alebo zá
konného zastúpenia alebo o posúdenie ro
dinného aľebo dedičského právneho póme
ru, razhodného pre nárok alebo preň sme
rodajných zistení o smrti nejakej osoby, iné
zá.ikony, než ktoré by sa maly použiť zodľa

iba vtedy, ak by bolo rozhodnutie odôvod
nené aj pri použití týchto zákonov,

4. ak sa žalovaný nepustil do sporu a
doručenie predvolaniá alebo opatrenia, vy
ďaného ňa úvod sporu, žalovanému" aľe

ŠESTI ODSJEK

Uzajamna:ovršivost ovršníh naslova

Članak 19.
U) Na temelju pravomočnih sudbenih:

odluka jedne Ugovorne Stránke, koje se
odnose na imovinsko-pravne zahtjeve u
stvaríma éradjanskoga ili trgovačkogapra
va, bez razlike njihova naziva (osude, za
ključci, platežne zapoviedi, platežní na
lozi), ima se dozvoliti o provesti ovrha i
na području druge Ugovorne Stranke, ako
ostvarenje ovih imovinsko-pravnih zahije
va prema pravu, koje tamo vriedi, ne spa
da u izključivu nadležnost njezinih sudova.

() Pod suďbenim cdlukama u smislu
stavke 1, imaju se razumievati osim odluka
redovnih gradjanskih sudova i odluke po:
sebnih sudova, mjestnih sudova, obranič
kih sudova, ustanovlienih bilo zakonom
bilo na temelju pristatne pogodbe, napisa
ne u zakonitom obliku, i kaznenih sudova,
u kolíko se radi o éradjansko-pravníim od
štetním zahtievima i o troškovima kazne
noga postupka.

Članak 20.

Dozvola i provedba ovrhe na temeljť
sudbenih odluka, spomenutih u članku 19,
ima se uzkratiti: o

1. ako odluka sadrži odredbe,. koje se
protive dobrim običajíma ili javnomu po
redku Ugovorne Stranke, na području koje.
se ovrha ima provestí,

2. ako se ovrhom ima iznuditi dielo,
koje prema propisima Ugovorne Stranke,“
na području koje se ovrha ima provesti,

nije dopušteno ili koje ne može biti pred“metomprisile,
3. ako su u odlľuci u stvari državnoga

pripadníka one Ugovorne Stranke, na pod
rúčju koje se odluka ima ovršiti, na njego
vu štetu. kod prosudjivanja djelatne spo
sobnosti ili zakonskoga zastupanja ilí kod
prosudjivanja "obiteljsko-pravnoga sli na
sljedno-pravnoga odnosa, kojí je mjeroda
van za zahtjev ili za njega mjerodavníh
utvrdjenja smrti koje- osobe, primienjeni
drugi zakoni,a ne oni, kojibi se imalipri
mieniti prema pravu ove Ugovorne Stran
ke: iznimka vriedi samo onda, kad bi od

luka bila osnovana i uz, prímjenu ovih zakona:
4. ako se tuženik nije upustio u par

riicu, a poziv ili odluka, kojom se parnica
ima započeti, nije pravodibno dostavljena:
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bo jeho zástupcovi, oprávnenému na prija
tie, sa včas nevykonalo alebo sa vykonalo

iba verejným doručením .alebo v cudzine
inýmspôsobom než vzájomnou právnou
pomocou alebo spôsobom, predvídaným v
článku 13:

5. ak pre rozhodnutie rozhodujúceho
súdu bola založená len príslušnosť veci a
majetku ($5 27 slovenského občianskeho
súdneho poriadku, 8 97 chorvátskeho ob
čianskeho súdneho poriadku), alebo prí

ho občianskeho súdneho poriadku, iba ak
v poslednom prípade sa žalovaný pustil do
sporu.

Článok 21,

Nakoľko táto dohoda nestanoví oď
chýlky, nariadi a vykoňá sa exekúcia na
základe súdnych rozhoďnutí v článku 19

uvedených. podľa predpisov tej SmluvnejStrany, na území ktorej sa má exekúcia
vykonať.

Článok 22.

() Žiadosť o nariadenie a výkom exe
kúcie na záklaďe súdnych rozhoďnutí v
člániku 19 uvedených možno podať spôso
bom, uvedenýmv článku 3, odseku 3, ale
bo priamo u príslušného súdu tejSmluvnej
Strany, na území ktorej sa má exekúcia
vykonať.

() K žiadosti o nariadenie a výkon exe
kúcie treba. pripojiť:

a) úplné a hodnoverné vyhotovenie roz
hodnutia: právopiatnosť rozhodnutia sa má
dokázať verejnými fistinami, nakoľko nie
je zjavná už z vyhotovenia,

b) prvopis alebo overený odpis listín,
z ktorých ide na javo, že predvolanie alebo
Opatrenie, vydané na
ďaručily primerane predpisom článku 20
č.4 strane, ktorá sa nepustila do sporu::

c) potvrdenie príslušného súdu o hoď
novernosti vyhotovenia a právoplatnosti
rozhodnutia rozhodčieho súdu, zriadeného
na zákľade rozhodčej smluvy,

d) preklad žiadosti a jejpríloh v úrad
ej reči Smluvnej Strany, na území ktorej

a jej prílohy sa .už nespísaly v tejto reči:

čľánku14, odseku 4,

Článok 23.
.£) Súd, príslušný.rozhodnúť o exekuč

nej. žiadosti, nie je "viazaný pri skúmaní

tuženiku ili njegovu zastupniku, ovlašte
nom za primanje, ili je dostavliena, samo
javnom dostavom, ili. u inozemstvu drúgim
načinom, a ne putem: uzajamne pravne po

moči, ilí načinom, predvidjením u članku
13., i

5. ako je za odluku presudnoga suda
bila osnovana samo nadležnost s obzítom
na imovinu (5 97. hrvatskoga #radjanskog
parbenog postupnika, $ 27, slovačkoga
gradjanskog sudbenoé reda), ili nadležnost
prema 8 85. stavci 2. hrvatskoga gradjan
skog parbenog postupnika, osím ako se je
u posljednjem slučaju tuženik upustio u
parnicu.

Članak 21,

Ovrha na temelju sudbeníh odluka,
spomenutih u članku 19, dozvoljava se i
provodi, u koliko ovaj ugoVvOrdrugačije ne
odredjuje, prema propisima one Ugovorne
Stranke, na području koje se ovrha ima
provesti. 

ŠČlanak 22,
() Molba za dozvolu i provedbu ovrhe

na temelju sudbenih odluka, spomenutih
u članku 19., može se podnieti na načir,
naveden u članku 3. stavci 3., 1li izravng
kod nadležnoga suda one Ugovorne Stran
ke, na područjiu koje se ovrha ima provesti.

() Molľbi-za dozvolu i provedbu ovrhe
ima se príložiti:

a) podpuni i vjerodostojní odpravak
odluke, pravpmočnost odluke ima se do
kazati javnim izpravama, u kolíko nije
vidljiva več iz samoga odpravka,

b) izvorník ili ovjerovljeni priepis 1z
prava, iz kojih se vidi, da je poziv ili od

stavljena prema propisima članka 20,broj
4. stranci, kija se nije upustila u parnícu,

c) potvrdu nadležnoga suda o vjerodo
stojnosti odpravka io pravomočnosti odlu
ke obraničkoga suda, ustanovljenogana te

melju pristatne pogodbe,
d) prievod molbe injezinih "prilogá na

službenom jeziku Ugovorne Stranke, na
područiu koje se ovrha ima provesti, u ko
liko molba i njezini prilozi več nisu napí
sani na tom jeziku, prievodí se imaju ovje:
rovíti prema propisima članka 4, stavke 4.

Članak 23.
£()Sud, kojí je nadležan odlučiti o. ovr

šnoj molbí,nije vezan kod izpitivanja pred
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predpokladov, uvedených v článkoch 19 až
22,skuťkovými zisteniami rozhodnutia. Do
datočné skúmanie zákonitosti vykonať sa
matúcehosúdneho rozhodnutia sa nepri
púšťa,.

[) Námietky proti nároku, ustálenému
v súdnom rozhodnutí a proti nariadeniu
exekúcie možno uplatňovať na súde, prí
slušnom rozhodnúť o exekučnej žiadosti,

dľa práva Smluvnej Strany, na „území kto
rej vzniklo súdne rozhodnutie.

Článok 24.
"Ak exekúcia súdneho rozhodnutia zá

visí od uplynutia lehoty alebo oď vzniku
inej skutočnosti, alebo, ak sa žiada o na
riadenie a výkon exekúcie v prospech iné
ho než v rozhodnutí označeného oprávne
ného alebo proti inému než tam označené
mu zaviazanému, sa rieši oiázka, Či a ma
koľko závisí nariadenie a výkon exekúcie
od dokázania zvláštnych predpokladov
aiebo či rozhodnutie je vykonateľné v pro
spech iného než v rozhodnutí označeného
oprávneného alebo proti inému než v roz
hodnutí označenému zaviazanému, podľa
práva tejSmluvnej Strany, ktorej súd vy
niesol rozhodnutie. Dôkazy na to potrebné
treba preukázať verejnými alebo verejne
cverenými lislinami, ku ktorým sa majú
pripojiť overené preklady podľa predpisov
článku 4, odseku 4, ak dokázať sa majúce
skutočnosti nie sú všeobecne známe súdu,
ktorý má rozhodovať o exekučnej žiadosti.

Čľánok 25.

Vo.veci právoplatných pokonaní, ktoré
sa uzavrely. pred súdmi, označenými v
článku 19,a vo veciach tam uvedených
bude sa pokračovať tak, ako vo veci súd
nych rozhodnutí. To isté platí pre súdne a
verejnonotárske listiny, v ktorých sa po
vinná strana podrobila exekúcii.

ČASŤ SIEDMA.

Overovanie a dokazovacia môc listín.
Článok 26.

() Listiny spísané, vydané alebo ove
rené súdom (sirotským. povereníctvom),
alebo listiny, vydané niektorým najvyšším
správnym úradom alebo inými ústrednými
alebo im na roveň postavenými správnymi
úradmi jednej Smľuvnej.Strany, ktoré sa
imajúpoužiť pred súdmi (sirotskými pove
reníctvamt] na území druhej

postavaka, navedenih u čláňcíma 19, i 22.
na činjenična: utvrdjemnja odluke. Nije do
pušteno nakladno izpitivanje zakonitosti
odluke, koja se .ima ovršiti.

Č) Prigovori protiv zahtjeva, utvrdjeno-
ťa u sudbenoj odluci, i protiv dozvoie
ovrhe mogu se ostvariti kod suda, koji je
nadležan odlučiii o ovršnoj molbi, samo
u tolíko, u koliko su ovi dopušteni prema
pravu Ugovorne Stranke, na području koje
je sudbena codluka izrečena.

Članak 24.
Ako ovrha sudbene odluke zavisi od

proteka roka ili od nastupa koj: druéz2
činjenice, ili ako se traži dozvola i pro
vedba ovrhe u korist drugoga ovlašieni
ka, neďo li je naznačen u odluci, lii proliv
drugoga obvezanika, nego li je tamo na
značen, onda se pitanje, da li dozvola i
provedba ovrhe zavisi od dokaza posebnih
predpostavaka, ili da li je odluka ovršiva
u korist drugogďa ovlašteníka, nego li je u
odluci naznačen, ili protiv drugoga obve
zánika, nego li je u odlucí naznačen, ima
1iešiti prema pravu one Ugovorne Stranke,
kôje je sud izrekao odluku. Ako čiajeníce,
A0je se imaju dokazati, nísu obče poznate
kod suda, koji ima odlučitio ovršnoj mol
bi, imaju se za to potrebni dokazi vodíti
javnim ili javno ovjerovljenim izpravama,
kojima se imaju priložiti ovjerovljení prie
vodí prema propísima članka 4. stavke 4,

“ Članak 25.
S pravomočnim nagodbama, koje su

sklopljene pred sudovíma, spomenutim u
članku 19., i u stvarima, ondje navedenim,
ima se postupati isto tako kao i sa sudbe
nim odlukama. Ovo ista vriedi.za suďbene
i javnobilježničke izprave, u kojima se ob
vezana stranka podvťé$la Ovrsi.

SEDMI ODSJEK

Ovjercvljívanje i dokazna moč ízprava
Članak 26.

() Izprave, koje su spisane, izdane ili
ovjerovljene od suda (sirotinjskoga povje
renstva), ili izprave, . izdane od kojega
vrhovnoé ubpravnog ureda ili od drugih
središtniih ili s njima izjednačenih uprav
nih ureda jedne Ugovorne Stránke, koje
Se imaju upotriebiti pred sudovima (siro
tinjskím povjeťernistvnna)na pôdručiú dru
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Strany, nepotrebujú ďalšielio overenia, ak
sú opatrené únadnou pečiatkou.

() Listiny, spísané alebo overené verej
nými notármi a opatrené úradnou pežaťou
aľebo úradnou pečiaťkou, ak sa majúpo
užiť v smysle odseku 1, nepotrebujú nija
kého ďalšieho overenia.

() Za súdne listiny sa majú považovať
tiež vyhotovenia, podpísané súdnou kance
ľáriou, nakoľko jej podpis postačuje podľa
zákonov Smiuvnej Strany, na území ktorej
je súd (sirotské povereníctvo).

() Soznam ústredných úradov, ktoré
podľa odseku 1 prichádzajú do úvahy, sa
pripojí k tejto dohode. Prípadné neskoršie
zmeny si Smluvné Strany oznámia navzá
jom.

Článok 27.
Dokazovacia moc verejných listín, zho

tovených na území jednej Smluvnej Stra
ny, ako ai obchodných kníh, vedených na
tomto území, sa riadi v pokračovaní pred
súdmi "druhej Smľuvnej Strany podľa zá
konov štátu, v ktorom sa zhotovily alebo
sa vedú, avšak nesmie sa im priznať táto
dokazovacia moc vo väčšej miere, ako pri:
púšťa právo štátu, kde sa súdne pokračo
vanie koná.

ČASŤ ÔSMA.

Poručenstvo a opatrovníctvo.

Článok 28.
() Vrahnostiam každej Smluvnej Stra

ny prislúcha . poručenská- . (opatrovnícka)
starostlivosť nad osobou a celým majetkom
vlastných štátnych príslušníkov. —-.

() Ak nastane potreba. poručníctva
(opatrovníctva) štátneho príslušníka jednej
Smluvnej Strany, ktorý sa zdržuje na úze
mí druhej SmlľuvnejStrany, alebo tam má
majetok, vrchnosť tejto Smluvnej Strany to
neodkladne oznámi príslušnej vrchnosti po
ručencovej (opatrovančovej) a obmedzí sa
iba na bezodkladné opatrenia, potrebné na
ochranu osoby a majetku,

() Príslušná vrchnosť štátu, ktorého
štátnym príslušníkom je poručenec (opatro
vanec), môže tieto opatrenia zrušiť. Môže
však tiež, ak je to v záujme tejto osoby,
vypočujúc ju a jej zákonného zástupcu,
preniesť celé poručenstvo (opatrovníctvo)
alebo jednotlivé “opatrenia poručenské
(opatrovnícke), či ohľadne osoby, či ohľaď

če Ugovorne Stranke, ne trebaju daljnjega:
ovjerovljenja, ako su providjene službením
pečatom.

Č) Izprave, .spisane ili ovjerovljene od
javnih bilježníka, i providjene službením
žigom ili službenim pečatom, ne trebaju
nikakva daljnjeďa ovjerovljenja, ako se
1maju upotriebiti u smislu stavke 1,

) Sudbením izpravama imaje se sma
trati 1"odpravci, podpisani od sudbene pi
sarnice, u kolikg je njezin podpis dovoljan
prema zakonima Ugovorne Stranke, na
području koje se sud (sirotinjsko povjeren
stvo) nalazi,

(") Popis središtnjih ureda koji dolaze u
obzir prema stavci 1., priložit Če se ovom
ugovoru, Ugovorne Stranke Če si uzajamno
priobčiti možebitne kasnije promjene.

Članak 217.
. Dokazna moč javnih ižprava, načinjenih

na području jedne Ugovorne Stranke, kao
i trgovačkih knjiga, vodjenih na tom pod
ručju, ravna se u postupku pred sudovima
druge Úgovorne Stranke prema zakonima
države, u kojoj su načinjene ili se vode,
ali Im se ipak ne smije priznati ova do
kazna moč u večoj mjeri, nego li to dopu
šta pravo države, gdje se sudbení postupak
vôdi. “ M

OSMI ODSJEK
Štitníčtvo í skrbničtvo

Članak 28.
() Oblastima svake Ugovonne Stranke

pripada štitnička (skrbnička) „briga nad
osobom i cielom imovinom vlastitih držav
nih pripadnika.

) Ako nastane potreba, da se poštavi
štitník (skrbnik) državnom pripadniku je
dne Ugovorne Stranke, koji boraví na
područiu druge Ugovorne Stranke, ili tamo
ima imovinu, oblast ove Ugovorne Stranke
príjavit če to bezodvlačno nadležnoj šiit
ničkoj(skrbničkoj) oblastii ograničiti se
samo na neodgodive naredbe, potrebne za
zaštitu osobe i imovine.

() Nadležna chlast države koje je šti
čeník (skrblšenik) državním pripadníkom,
može ove naredbe ukinuti. Ali ona može
takodjer, ako je to na korist ove osobe,
saslušavši nju i njezina zakonskoga zastup
nika, prenieti cielo štitničtvo, (skrbničtvo]
ili pojedine štitničke (skrbňičke) naredbe,
bilou pogleďu osobe, bilo u pogledu imo
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:ne majetku, na vrchnosti druhej Smluvnej
Strany s ich súhlasom a podľa predpisov
tam platných.

() Vrchnosti tieto sa riadia potom pri
svojom rozhodovaní zákonmi svojho štátu.
Ich vykonateľné rozhodnutia sa uznávajú
"na území druhej Smluvnej Strany. O otáz
kach osobného stavu však rozhodovať ne

-MÔŽU.

ČASŤ DEVIATA.

Pozostalostí.

Článok 29,

U) So štátnymi príslušníkmi jednej
Smľuvnej Strany sa zaobchádza čo do na

-dobúdania na prípad smrti na území dru
hej Smluvnej Strany vo vzťahu občiansko
právnom a verejnoprávnom ako s tuzem
cami. To platí najmä aj o dávkach na prí
pad smrti, Nadobúdaním na prípad smrti v

„smysle tejto dohody treba rozumieť na
dobudnutie, ktoré spočíva na zákonnom
dedení, závetu, spoločnom závetu medzi
manželmi, kodicilu, dedičskej smluve, prá
ve na povinný diel, darovaní na prípad

«smrtí, na inom dedičskoprávnom nároku
(napr. vdovskom práve) alebo na pripad
nutí pozostalosti, ktorá je bez ďediča, štátu.

() Štátni príslušníci jednej Smluvnej
Strany môžu celým svojím majetkom, xto

“rý majú na území ďruhej. Sníluvnej Strany,
voľne ďisponovať na prípad smrti spôso

hom, uvedeným v odseku 1, rovnako. ako
štátní príslušníci tejto Smluvňej Strany.

Forma opatrenia maprípad smrti alebo je
cho zrušenie určuje sa podľa práva toho
štátu, na území ktorého sa opatrenie zho:

-+ovilo, po prípade zrušilo.
() Predpisy o "dedení takých predme

tov, ktoré podľapráva Smluvnej Strany,
na území ktorej sa tieto nachádzajú, pod
liehajú: osobitnému majetkovému usporia
daniu (napi. predmety, ktoré patria k roľ

níckemu nedieilu), ostávajú nedotknuté.
Spôsobilosť dediť tieto predmety možno

„obmedziť na luzemcov.

Článok 30,
U) Prejednať nehnuteľnú pozostalosť a

rozhodnúť o všetkých sporných otázkach
tejto sa týkajúcich patrí výlučne súdom
zalebo vrchnostiam tej SmluvnejStrany, na
"území ktorej je nehnuteľná pozostalosť,

njihovim: prístan
koji tamo vriede.

() Ove se oblasti nakon toga ravnaju
kod odlučivanja prema zakonima svoje
države, Niihove ovršive odluke priznavaju
se na području druge Ugovorne Stranke.
Ipak one ne mogu odlučivatí o pitanjima
osobnoga stanja,

tankom i prema propisíma,

DEVETI ODSJEK

Ostavíne

Članak 29.
U) S državním pripadnicima jedne Ugo

vorne Stranke postupa se u pogledu stje
canja za slučaj smrii na području druge
Ugovorne Stranke u obziru é£radjansko
pravnom 1 javno-pravnom kao s tuzemci
ma. Ovo vriedi osobito i za pristojbe za
slučaj smrti. Pod stiecanjem za slučaj smrti
u smislu ovoga ufovora ima se razumie
vati stjecanje, koje se osniva na zakon
skom pravu nasljedstva, ma oporuci, na za
mjenitoj oporuci ženitbenih drugova, na
zapisu, na nasljedovnoj pogodbi, na pravu
nia nuždní dio, na darovanju za slučaj smr
ti, na drugom nasljedno-pravnom zahtjevu
(na pr. udovičkom pravu) ilí na pripadu
ostavine, koja je bez naslejdnika, državi.

Č) Državni pripadnici jedne Ugovorne
Stranke mogu cielom svojom imovinom,
koju imaju na području druge. Ugovorne
Stranke, slobodno razpolagatí za. slučaj

, Jedna
koi pripadnicí ove . Ušovorne Stránke.
Oblík razpoložbe zaslučaj smrti ili njezin
Opoziv ravna se. prema.pravu onedržave,

odnosno opozvama.
(“) Propisi o nasledovanju tokvíh pred

meta, koji prema pravu Ugovorne:Stranke,
na području koje se oni nalaze, podleže.
posebnom imovinskom poreďku (na pr.
predmeti, koji spadaju seljačkom nedjelji
vom domu), .ostaju netakňuli. "Sposobnost“

nasliediti ove predmete maže se ograničitina tuzemce,

Članak 30.
() Razprava nepokretne ostavne i od

luka "osvim prieporním pitanjima, koja se
na niu odnose, pripada izključivo sudovima
ili oblastima "one Ugovorne Stranke na.
području koje se nepokretna ostavina na
lazi.
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7) Nehnuteľná pozostalosť, ak nemá
dediča, pripadne tej Smluvnej Strane, na
územi klórej sa nachádza.

Článok 31.
() Prejednať hnuteľnú pozostalosť patrí

súdom alebo. vrehnostiam tej Smluvnej
Strany, ktorej štátnym príslušníkom bol
pozostaviteľ v čase úmrtia, Taktiež sa im
prenecháva rozhodovať o sporných otáz
kach, ktoré sa vzťahujú na pozostalostné
pokračovanie 9 hnuteľnom majetku pozo
staviteľa.

() Smluvné Strany sa zaväzujú, že
za účelom, uvedeným v odseku 1, vydajú si
navzájom hnuteľný majetok pozostalosti
po štátnom príslušníkovi druhej Smiuvnej

trany, nakoľko je na ich území.

Článok 32.
() Príslušný súd. alebo vrchnosť Smluv

nej Strany, na území ktorej je hnuteľná
pozostalosť, má

a) spísať úmrtnýzápis, ak zomrie v je
ho obvode štátny príslušník druhej Smluv
nej Strany. O každom takomto úmrtí upo
vedomi súd alebo vrchnosť, v obvode kito
rého úmrtie nastalo, priamo najbližšiu kon
zulárnu vrchnosť druhej Smluvnej Strany
a zašle jej zároveň overený odpis úmrtné
ho zápisu, prípadne aj úmrtný list,

b) urobiť opatrenia, potrebné pre za
bezpečenie a účelnú správu pozostaľostné
ho majetku, aby sa zabránilo jeho zmenše
niu alebo inej hroziacej ujme.

() Najmä je povinný spísať riaďny in
ventár celého pozostalostného majeťku a
podľa okolností prípadu ho zapečatiť alebo

ste alebo ustanoviť spoľahlivú a hoďno
vernú osobu správcom pozostalosti.

() Opatrenia, uvedené v odsekoch 1 a
2, vykoná súd alebo "vrchnosť podľa.pred
pisov, platných vo vlastnom: štáte,

[) Ak je v mieste, kde je hnuteľný po
zostalostný majetok, .konzulárna vrchnosť
druhej Smluvnej..Strany, možno urobiť
opatrenia, uvedené v odseku 1, litera.b),
len vteďy, ak sa konzužšárnavrchnosť o tom
upovedomila za účelom účasti aspoň 24
hodín skorej, alebo, ak je nebezpečenstvo
zo zmeškania. Konzulárna vrchnosť môže
v. medziach Svojej právomoci sa zúčastniť

miestnym:súdom, alebo vrchnosťou štátu,
kde je:-hnuteľný -pozostalostný majetok,

() Ako. nema nasljedníka, nepokretna.
Če imovina pripasti onoj Ugovornoj Stran
ci, na području koje se naľazí.

Članak: 31.
() Razprava pokretne ostavine pripada.

sudovima ili oblastima one Ugovorne
Stranke, koje je državním pripadníkom bio
ostaviteli u času smrti. Njíma se takodjer:
prepušta odluka o priepornim pitanjima,
koja Se tiču ostavinskoga postupka g po
kretnoj imovini ostavitelia.

„ () Ugovorne Stranke obvezuju se, da
Ce uzajamno u svrhu, navedenu u stavci 1.,
izručivati pokretnu ostavinsku imovinu iza
državnoga pripadnika druge Ugovorne
Stranke, u koliko se nalazi na nijihovu.
području

Članak 32.
() Nadležni sud ili oblast Ugovorna

Stranke, na području koje se nalazi po
kre“na ostavina, ima:“

a) sastavili smrtovnicu, ako: državni
pripadnik druge Ugovorne Stranke umre
na njegovu području. Sud ili oblast, na
području koje je smrt usliedila, ima o sva
kom takvu preminuču izravno obaviestiti
najbližu konzularnu oblast druge Ugovorne
Stranke i poslati joj istodobno ovjerovijeni
priepis smrtovnice, odnosno i smrtni list,

b) poduzeti miere, potrebne za osigu
ranje 1svrsishodnu upravu ostavinske imo-.
vine, da se sprieči njezino umanjenje ili
koja. drugfa prieteča šteta.

() On je osobito dužan spisati uredni
popis ciele ostavinske imovine i prema.
okolnostima slučaja zapečatiti je ili nare
diti, da se. ostavi na sigurnom mjesty: ili.
postaviti za upravitelia ostavine pouzdanu.
i povjerljivu osobu,

Mjere, navedeneu stavkáma 1.12.,.
súd ili oblast poduzima prema propisima,
koji vriede u vlastitoj državí.

(“) Ako se u mjestu, édje je pokretna
ostavinska imovina, nalazí konzularna ob-
last druge Ugovorne Stranke, mogu se
mjere, navedene u stavci 1. pod sl. b), po-:
duzeti samo onda, ako konzularna oblast
bude o tom obavieštena radi učestvovanja
najmanje 24 sata prije, ili ako postoji po
gibeli od odgode. Konzularna oblast može
u £ranicama svojega djelokruga učestvo
vati kod svih mjera, koje poduzima sud ili
državna oblast mjesta, údje se malazi po
kretna ostavinska -imovina. Osobita može
tražiti, da se mjere poduzmu u posebnom.



198, 469,

v osobitnej forme, ak táto neodporuje zá
komom, platným v štáte, kde jepríslušnýsúd alebo vrchnosť,

Č) Vo všetkých ostatných prípadoch
konzulárna vrchnosť sa upovedomí bezod
klaďne o všetkom, čo sa zariadilo pre za
bezpečenie a správu pozostalostného ma
jetku. Opatrenia tieto môžu sa na jej že
lanie zmeniť alebo zrušiť, vyjmúc, "ak by
z toho vznikla ujma príslušníkom štátu,
kďe je pozostalostný majetok.

Článok 33.
() Ak na prejednaní pozostalosti sú

zúčastnení ako dedičia alebo oďkazovníci
štátni príslušníci tej Smluvnej Strany, na
území ktorej je pozostalostný majetok, ale
bo osoby, ktoré sa na tomto území zdržujú,
príslušný súd alebo vrchnosť sú oprávnené
zadržať na žiadosť týchto osôb celý pozo
stalostný majetok alebo postačujúcu jeho
časť do tých čias, kým o ich dedičskom
alebo odkazovníckom nároku právoplatne
nerozhodne príslušný pozostalostný súd
alebo vrchnosť štátu, ktorého štátnym prí
slušníkom je pozosltaviteľ,

() Tie isté opatrenia sa môžu urobiť aj
na žiadosť veriteľov, ktorí sú štátnymi prí
slušníkmi Smľuvnej Strany, na území kto
rej je hnuteľnýpozostalostný majetok, .ale
bo sa tam zdržujú, nakoľko svoje nároky
ohlásia u príslušného súdu alebo: vrchno
stí na vymáhanie v lehote, určenej v na
sledovnom čľánku. O nárokoch týchto ve
riteľov rozhodnú výlučne súdy štátu, na
území ktorého je hnuteľný pozostaľostný
majetok.

Článok 34.
U) Za účelom opatrení, uvedených v

článku 33, určí súd päťmesačnú lehotu, aby
v nej osoby horeuvedené mohly svoje ná
roky prihlásiť u príslušného súdu alebo
vrchnosti,

Ľ) O tom sa uverejní vyhláška v obi
dvoch štátoch v časopise, určenom pre
úradné vyhlášky, a jej overený odpis sa
zašle bezodkladne súdu alebo vrchnosti
druhej Smluvnej Strany, ktorým prislúcha
prejednať pozostalosť, ako aj vrchnosti
konzulárnej druhého štátu.

() Ak sa do tejto lehoty nároky ne
prihľásíly, nemožno vyďanie hnuteľného
pozostalostného majetku odoprieť,

Článok 35.
Hnuteľná pozostaľosť sa odovzdá naj

bližšej konzulárnej. vrchnosti štátu. pozo
staviteľa,

obliku, ako se to ne protivi zakonima, koji.
vriede u državi, gdje se nalazi nadležni sud.ili oblast.

() U svim ostalím slučajevima ima se
konzularna oblast bezodvlačno obaviestiti
o svemu, što je naredjeno za osiguranje i
uprávu ostavinske imovine, Ove se mjere:
mogu na njezinu želju promieniti ili uki
nuti, osim ako bi iz toďa nastala šteta za
pripadnike države, £dje se nalazi ostavinska imovina.

Članak 33.
() Ako u rozpravi ostavine učestvuju.

kao nasljednici 1li zapisovníci državní pri
padnici one Ugovorne Stranke, na pod
ručju koje se nalazi ostavinska imovina,
ili osobe, koje na tom području borave,
ovlašten je nadležni sud ili oblast na pried
log ovih osoba zadržali cielu ostavinsku
imovinu ili njezin dovoljan dig do onofga.
vremena, dok o níihovu nasljednom ili zapi
sovničkom zahtjevu pravomočno ne odluči
nadležni ostavinski sud ili oblast države,.
koje je državním prípadnikom ostavitel].

Č) Iste se mjere mogu poduzeti i na
priedlog vjerovnika, koji su državni pri
padnici Ugovorne Stranke, na području
koje se nalazi pokretna ostavinska "imovi
na, ili koji tamo borave, u kolika prijave
svoje zahtjeve kod nadležnoga suda ili ob
lasti radi utjeranja u roku, odredjenom u
sliedečem članku. O zahtjevima tih vje
rovnika odlučuju izključivo sudovi države,
na području koje se nalaz pokretna, ostavinska imovina.

Članak 34.
() U svrhu postignuča mjera, navedenih:

u članku 33., odredit Če sud petmjeseční
rok, da osobe, napried navedene, uzmognu:
u njemu prijaviti svoje zahtjeve kod nad
ležnoga suda .ilioblasti..

() Oglas o tom ma %e objaviti u oba
dvjema državama u novinama, odredjenim
za službene oglase, a njegov ovierovljení
prievod ima se bezodvlačno poslati sudu
ili oblasti druge Ugovorne Stranike,. kojima:
pripada razprava ostavine, kaoi konzular
noj oblasti druge države.

() Ako zahtjevi u tom roku ne budu
príjavljeni, ne može se uzkratiti izručba:
pokretne ostavinske imovíne.

Članak 35.
. Pokretna ostavina ima se lzručiti naj

bližoj. konzularnoj oblasti države ostavi
telia.
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Článok 36.
„Ak na prejednaní pozostalosti sú zú

častnené len osoby, ktoré sú štátnymi prí
"slušníkmi Smluvnej Strany, na území kto
rej hnuteľná pozostalosť leží, alebo ktoré

.sa trvale zdržujú na tomto území, pozosta
lastný súd alebo vrehnosť vľasti pozosta
viteľa na návrh týchto osôb môže prene
«chaťprejednanie hnuteľnej pozostalosti sú
du alebo vrchnosti miesta, kde je hnuteľná
pozostalosť, ak sa tento návrh poďal v le
hote, stanovenej v článku 34.

Článok 37,
Čo sa má považovať za hnuteľný alebo

nehnuteľný majetok, určí právo Smluvnej
Strany, na území ktorej je hnuteľná,
prípadne nehnuteľná pozostalosť.

Článok 38.
Táto dohoda sa nedotýka verejnopráv

nych obmedzení, ktorým podliehajú požo
stalostné predmety na tom mieste, kde sa
nachádzajú.

Článok 39,
Predpisy, platné na územiach Smluv

"ných Strán o ďávkach na prípad smrti, na
jmä predpisy o záväzkoch oprávnených de

ČASŤ DESIATA.
“Spory o napadnutie zákonného pôvodu

dieťaťa.

Článok 40.
„(") Pre spory o napadnutie zákonného

pôvodu dieťaťa príslušné sú súďy tej
Smluvnej Strany, ktorej. štátnym. príslušní
"kom je otec.

() Právoplatné. rozhodnutia týchto sú
dov sa uznávajú na území»í druhej Smlľuvnej"Strany.

ČASŤ JEDENÁSTA.

dieťaťa.

Článok 41.
() Pre spory o uznanie otcovstva ne

manželského dieťaťa príslušné sú súdy tej
Smluvnej Strany, ktorej štátnym príslušní
kom je žalovaná strana,

(“) Právoplatné rozhodnutia týchto sú
„dov sa uznávajú na území druhej Smluv
nej Strany.

Članak 36.
Ako u razpravi ostavine učestvuju sá

mo osobe, koje su državni pripadnici Ugo
vorne Stranke, na područjiu koje se nalazi
pokretna ostavina, ili koje trajno borave
na tom području, može ostavinskií sud ili
cblasi domovine ostavitelja na priedlog
ovíh osoba prenieti rozpravu pokretne
osiavine na sud ili oblast mjesta, £dje se
nalazi nokretna ostavina, ako je ovaj
priedlog podnesen u roku, ustanovlienom
u članku 34.

Članak 31.
O tom, što se ima smatrati pokretnom

ili nepokretnom imovinom, odlučuje pravo
Ugovorne Stranke, na području koje se
nalazi pokretna odnosno nepokretna osta
vina.

Članak 38.
Ovaj ugovor ne díra u javno-pravna“

ograničenja, kojima podleže ostavinski
predmeti u onom mjestu, gdje se nalaze.

Članak 39.
Propisi, kojí vriede na područjima Ugo

vornih Stranaka o pristojbama za slučaj

nih ovlaštenika i drugih "osoba, ostaju ne
ťaknuti.

DESETI ODSJEK
Priepcrí ©pobíjaniu zakonitosti rodjenja

dieteta

—Članak 40.
U) Za. priepore .o pobijanju.zakonitosti

rodjenja djeteta nadležní. su sudovi: 9ne.
Ugovorne Stranke, .koje je državním .pri
padnikom otac.

(). Pravomočne odluke ovih sudova gri
znavaju se na području druge UgovorneStranke,

. JEDANAESTI ODSJEK.

Prieporí o priznanju otčínstva
nezakonitoga djeteta

Članak 41.
() Za priepore o priznanjú otčinstva

nezakonitoga djetetá nadležni su sudovi
one Ugovorne Stranke, koje je državnim
pripadnikom tužena stranka.

() Pravomocne odluke ovih sudova pri-.
znavajú se na pôdručju druge Ugovorne.Stranke. |
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ČASŤ DVANÁASTA.

Rozhodnutia vo veciach manželských.
Článok 42.

() Rozhodovať o platnosti manželstva,
o rozluke alebo o rozvode od stola a loža
sú príslušné výlučne súdy tej Simluvnej
Strany, ktorej štátnymi príslušníkmi sú
manželia, Ak sú manželia rôzni štátni prí
slušníci, sú príslušné výlučne súdy tej
Smluvnej Strany, na území ktorej mali
manželia posleďné spoločné bydlisko.

Ú) Ak zímeniamanželia štátnu prísluš
nosť, tá okolnosť, ktorá nastala pred tou
to zmenou, môže byť dôvodom rozluky ale
bo rozvoďu len natoľko, nakoľko oddôvod
ňovala rozluku alebo rozvoď tiež podľa
práva predtým pre nich platného.

() Právoplatné rozhodnutia súdov, uve
dených v odseku 1, sa uznávajú na území
druhej Smluvnej Strany. Ak boli manželia
v čase rozhodnutia o platnosti, o rozluke
alebo o rozvode od .stola a loža rôzni
štátni príslušníci, sa predpokladá ďalej pre
uznanie, aby skutočnosti, o ktoré sa roz
hodnutie opiera, tvorily dôvod neplatnosti,
rozluky alebo rozvodu od stola a loža po
dľa práva vľasti každého manžela.

ČASŤ TRINÁSTA.
Osvojenie a uzákOnenie,

Článok 43.
() Potvrdiť smluvu o osvojení alebo

rozhodnúť o uzákonení nemanželského die

Strany, ktorej štátnym príslušníkom je
osvojiteľ, prípadne otec.

() Právoplatné rozhodnutia vrehností,
uvedených v odseku 1, sa uznávajú na
území druhej Smluvnej Strany. Ak je die
ťa štátnym príslušníkom tejto Smluvnej
Strany a ak jej zákony vyžadujú pre osvo
jenie, prípadne uzákonenie svolenie die
ťaťa aľebo jeho zákonného zástupcu alebo
svolenie osôb, s ktorými je dieťa v rodinno
právnom pomere, je splnenie týchto požia
ďaviek ďalším predpokladom uznania.

ČASŤ ŠTRNÁSTA.

Vyhlásenie za mftveho.
Čľánok 44,

() Rozhoďovať o vyhlásení niekoho za
mftveho a zrušiť toto rozhodnutie patrí

DVANAESTI ODSJEK

Odluke u ženíiťbením stvaríma
Članak 42.

() Odlučivati o väljanosti ženi.be, o.
razpustu ili 9 razstavi -od stola i posielie
nadležní su izključivo sudovi one Ugovor
ne Stranke, čiji su državní prípadníci su
pruzi. Ako su stipruzi različiti državní pri
padnici, nadležni su izklujučivo sudovi one
Ugovorne Stranke, na području koje su.
supruzi imali posljednie zajedničko prebi
valište. 1.
. () Ako supruzi promiene državnu pri

padnost, može ona okolnost, koja je nastala.
pred ovom promjenom, bití razlogom raz
pusta ili razstave samo u teliko, u koliko
je bila razloéom razpusta ili razstave i pre

HA pravu, koje je za njih prije toga vriedilo.
() Pravomočne odluke sudová, navede

nih u stavci 1., priznavaju se na području
druge Ugovorne Stranke. Ako su supruzi“
u času cdluke g valjanosti, o razpusiu ili“
o razstavi od stola i postelje bili različiti
državni pripednici, dalinjaj je predpostavka
za priznanje, da činjeníce, na kojima se od
luka temelii, tvore razlog nevaljanosti, raz
pusta ili razstave od stolai postelje prema

pravu domovine svakoga. supruga:/

TRINAESTI ODSJEK
Pesilnfenjeí pozakonjenje

Članak 43.
() Potvrda ugovora .o posinjenju ili.

odluka. o pozakonjeniu nezakonitoga djete-.
ta pripada oblastima one Ugovorne Stran
ke, koje je državním pripadnikom. posini-:
telj odnosno otac.

(“) Pravomocne odluke oblasti, navede-
nih u stavci 1.,priznavaju se na.područiu.
druge Ugovorne Stranke. Akoje diete dr-:
žavním pripadnikom ove Ugovorne Stran
ke, i ako niezini zakoni traže za posínjenje.
odnosno za pozakonjenje pristanak djeteta
ili njegova zakonskoga zastupnika, ili pri
stanak osoba, s kojíma je diete u obitelj-
sko-pravnom odnosu, izpunjenje tih po-
trebština daljnjom je. predpostavkom pri-
znanja.

ČETRNAESTI ODSJEK
Proglašenie mrtvím

Članak 414,
() Odluka o proglašenju nekoga mrtvim..

i ukinuče ove odluke pripada izključivo»
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výlučne vrchnostiam Smluvnej Strany, kto
rej štátnym príslušníkom boľ tento v po
slednom čase, keďy podľa jestvujúcich
Zpráv ešte žil.

() Právoplatné rozhodnutia
vrchnosti sa uznávajú na území
Smluvnej Strany.

týchto
druhej

Článok 45,
Vrchnosti každej Smluvnej Strany mô

žu štátneho príslušníka druhej Smluvnej
Strany vyhlásiť za mftveho podľa svojho
vlastného práva s účinkom pre právne pô
mery na území rozhoďujúcej vrchnosti a s
účinkom pre tuzemský majetok.

ČASŤ PATNÁSTA.

Pokračovanie vyrOGvnaciea konkurzné,
Článok 46.

Štátni príslušníci (osoby fyzické i práv
ne) jednej Smluvnej Strany majú ako veri
telia v pokračovaní vyrovnacom alebo
konkurznom pred súdmi druhej Smluvnej
Strany rovnaké postavenie ako tuzemci.

Článok 47.
() Ak sa vyhlásil konkurz na majetok

štátneho príslušníka druhej Smluvnej Stra
ny, treba o tom bezodkladne upovedomiť
"príslušný súd jeho vľasti, nakoľko je zná
my a vrchnosť konzulárnu. Tieto. vrchnosti
so svojej strany podajú súďu, ktorý vyhlá
sil konkurz, čo najskorej zprávu, ako sa 0
tom vrchnosti dozvedia, či úpadca má. na
území ich štátu hnuteľný alebo nehnuteľ:
ný majetok.

() Ak možno predpokľadať, že na úze
mí ďruhej Smluvnej Strany sú konkurzní
veriteľia, treba zaslať súdu (po prípade
konzulárnej vrchnosti) vedľa hore spome
nutej zprávy tiež vyhotovení2 konkurznej
vyhlášky na uverejnenie v časopisoch tam
preto určených. N

Č) Ak na území jednej Smluvnej Sťra
ny sa vyhlási konkurz na majetok úpadcu,
ktorý tam prevádza svoj podnik, alebov
neďostatku takého má svoje bydlisko, hnu
teľný majetok, nachádzajúci sa" na území
druhej Smluvnej Strany, sa vydá konkurz
nému súdu na jeho žiadosť, nakoľko sa ne
vyhlási konkurz aj na území tejto Smluv
nej Strany. Odo dňa, kedy táto žiadosť
dôjde príslušnému súdu ďruhej Smluvnej
Strany, nemožno tu na hnuteľnom majetku
úpadcovom nadobudnúť ani práva na vy
lúčenie alebo na oddelené uspokojenie, ani

oblastima Ugovorne Stranke, koje je dr
žavnim. prípadnikom ovaj bio u posljed
njem vremenu, kada je prema postoječim
viestima još bio živ.

Č) Pravomočne odluke ovih obiasti pri

Stranke.

Članak 45,
Oblasti svake Ugovorne Stranke mogu

proglasiti državnoga pripadníka druge Ugo
vorne Stranke mrtvim prema svojem vla:
stitom pravu s učinkom za pravne odnose
na području presudne oblasti i s účinkom
za tuzemnu imovinu.

PETNAESTI ODSJEK

Nagcdbeni í stečanií postupak
Članak 46.

Državni pripadnici (naravne i pravne
osobe) jedne Ugovorne Stranke imaju kao
vjerovnici u nagodbenom i stečajnom po
stupku pred sudovima druge Ugovorne
Stranke jednaki položaj kao i tuzemci.

Članak 47.
() Ako se otvori stečaj nad imovinom

državnoga prípadnika druge Ugovorne
Stranke, treba o tom bezodvlačno oba
viestiti nadležni" sud. njegove domovine,
u koliko je poznat, kao i konzularnu oblast.
Ove oblasti imajuSa svoje strane dati su
du, koji je otvorio stečaj, što prije obaviest,
ako je oblasti budu imale, o tom, da li ste
čajni dužnik na pdručju njihove države
1ma pokretnu ili nepokretnu imovinu.

Č). Ako se može predposiaviti, da na
području druge Ugovorne Stranke ima ste
čajnih vjerovnika, imase sudu (odnosno
konzulannoj oblasti), osim napried spome
nute obaviesti, poslatii odpravak stečaj
noga proglasa radi. obiave u novinama,
koje su tamo za to odredjene.

.() Ako se na području jedne Ugovorne
Stranke otvori stečaj nad imovinom ste
čajnoga dužnika, koji tamo vodi svoje po
duzeče, ili u pomanjkaniu takva, íma svoje
prebivalište, ima se pokretna imovina, koja
se nalazi na području druge Ugovorne
Stranke, preďati stečajnom sudu na njegov
zahtjev, u kolíko stečaj nije otvoren i na
područiu ove UgovorneStranke. Od dana,
kada ovaj zahtjev stiéne nadležnom sudu
druge Ugovorne Stranke, ne mogu se tamo
na pokrelnoj imovini stečainoga dužnika
steči -bilokakva izlučna pravaili prava na
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vlasťnícke, ani záložné,ani retenčné, ani iné
vecné práva. O vylúčení a odlúčení pred
metov z hnuteľnej konkurznej podstaty
rozhoďujú súdy Smluvnej Strany, na území
ktorej je hnuteľnýmajetok. Zvyškový hnu
teľný majetok sa vyďá
kurznému súdu druhej Smluvnej Strany,
nakoľko to neodporuje verejnoprávnym
obmedzeniam, ktorým podlieha hnuteľný
majetok na tom mieste, kde sa nachádza.

Článok 48.
Účinky konkurzu, vyhláseného prísluš

ným súdom jednej Smluvnej Strany, sa n2
ďotýkajú úpadcovho. nehnuteľného majet
ku, ktorý ľeží na území druhej Smluvnej
Strany.

ČASŤ ŠESTNÁSTA.
Záverečné ustanovenia,

Článok 49,
() Dohodu treba ratifikovať a ratifi

kačné listiny majú sa čo najskôr vymeniť
v Záhrebe.

(Č)Dohoda nadobudne. účinnosťštyri
dsiaty piaty deň po ďni, nasledujúcom po
výmene ratifikačných Histín, a zostane v
platnosti ďo uplynutia šiestich mesiacov,
počítaných od toho dňa, keďy ju niektorá
zo Sm!uvných Strán vypovie.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto do
hoďu podpísali a opečatili,

Zhotovené v dvoch pôvodinách v slo
venskej a chorvátskej reči v Bratislave
ďňa 9. júna 1942,

vazlučno podmirenje, biľo vlastníčka, áli
založna, ili prava zadržanja, ili drúfa
stvarna prava. O izlučbí i razlučbi preéd
meľa iz pokretne stečajne gromade odlu
čuju sudovi Ugovorne Stranke, na područ

ostala pokrelna imovina ima se predati
nadležnom stečajnom sudu druge Úgovor

pravnim ograničenjima, kojima podleži po

nalazí.

Članak 48.
Učinci stečaja, koji otvori nadležni sud

jedne Ugovorne Stranke, ne diraju u nepo
kretnu imovinu stečajnoga dužnika, koja
leži na području druge Úgovorne Stranke.

ŠESTNAESTI ODSJEK.

Zaključne cdredbe
Članak 49,

U) Ugovor se ima ratificirati, a ratifi
kacione povelje imaju se što prije izmieniti
u Zagrebu.

() Ugovor zadobiva pravnu moč četr
deset i peti dan íza dana, koji sliedi nakon

valjanosti do izmaka šest mjeseci, računa
juči cd onoga dana, kada ge jedna od Ugo
vornih Stranaka odkaže.

U dokaz toga opunomočenici Su ovaj
ugovor podpisali providjeli ga svojim pe
čatima.

Izradjeno u dvostrukom izvorniku na
hrvatskom i slovačkom jeziku u Brati
slavi, dne 9. lipnja 1942,

Záverečný protokol.

Splnomocnenci menom svojich vlád vy
hlasujú pri príležitosti podpísania tejto do
hody, že medzi nimi je shoda aj v nasle
dovných:

1.

K článku 9:

1. V prípade, ak dožiadanie v. občian
skych sporných, nesporných alebo sirotsko

Zakliučni zapisnik

Prigodom podpisivanja ovoga ugovora
opunomočenici u ime. svojih vlada izja
vljuju, da medju njima postoji sporazum iZu sliedečem:

L

K članku 9.:

1. U slučaju, ako se zamolnicom u gra
djanskim parbenim, izvanparbenim 1lisiro
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povereníckych veciach smeruje na vypro
stredkovanie právnej pomoci takej povahy,
ktorá na území dožiadanej Smluvnej Stra
ny nepatrí do pôsobnosti niektorého súdu

(niektorého sirotského povereníctva), treba
s takýmto dožiadaním sa obrátiť na okres
ný súd, na území ktorého má sídlo správ
na vrchnosť, povolaná splniť dožiadanie
podľa vnútorných pravidiel,

2. Vlády Smluvných Strán si diploma
tickou cestou navzájom oznámia rozčlene
nie úradného obvodu súdov (sirotských po
vereníctiev), spomenutých v článku 9, od
seku 2 dohody (slovenská Smluvná Strana
aj soznam verejných notárov), ako aj zme
ny v týchto nastalé.

3. Smluvné Strany si vyhradzujú právo,
aby pravidlá o styku, označené v článku
9 dohody, mohly modifikovať výmenou di

"plomatických nót.
4. Súdy (sirotské povereníctva) si mô

žu navzájom posielať dožiadania o zasla
nie spisov alebo ich odpisov spôsobom,
označeným v článku 9 dohody. Dožiadaný
súd (sirotské povereníctvo) je oprávnený
nárokovať náhradu trov, vzniklých zho
tovením odpisov.

9. Platobné príkazy s krátkou lehotou
plnenia, vydané na základe zmenky, ob
chodnej poukážky alebo šeku, majú sa tiež
doručiť, a to mimoriadnym urýchlením,

6. Pre sprostredkovanie žiadostí o do
ručenie a dožiadaní. o inú právnu pomoc
na strane chorvátskej je príslušný okrem
predsedov krajských súdov aj predseda
obchodného súdu (predsjedník trgovačkog
suda).

II.

K článku 9, 14 a 28:

Na oznámenie upovedomení, určených
súdom (sirotským povereníctvam) druhej
Smluvnej Strany vo veciach sirotsko-pove
reníckych, sa použijú ustanovenia, vzťahu
júce sa na dožiadania o právnu pomoc. Pri
tých unovedomeniach však, ktoré neobsa
hujú dožiadanie o právnu pomoc, preklad
netreba pripojiť.

III.

K článku 15, odseku 2:

Postúpenie a prevzatie upovedomenia
sa stane bez sprostredkovania predsedov
krajských súdov (článok 9, odsek 2 do

hody).

tinjskim stvarima hoče postiči pružaaje:
pravne pomoči takve vrste, koja na po
dručju zamoljene Ugovorne Stranke ne
spada u djelokrug bilo kojega suda (bilo:
kojega sirotinjskoé povjerenstva), treba

ski sud, na području kojega ima sjedište
upravna oblast, koja je premma unutarnjim
propisíma pozvana, da zamolnici udovolií..

Z. Vlade Ugovorníh Stranaka priobčéit
če jedna drugoj uzajamno podjelu službe
noga područja sudova (sirotinjskih povje
renstava), spomenutih u članku 9. stavci 2.
ugovora, (slovačka Ugovorna Stranka i po
pis javnih bilježnika), kao i nastale pro
mjene u tom.

3. Ugovorne Stranke pridržavaju sebí
pravo, da pravila o službenom putu, na
vedena v članku 9, ugovora, moéu preina
čiti izmjenom diplomatskih nota.

4. Sudovi (sirotinjska povjerenstva) mo
gu jedni ďrugima uzajamno slati zamolnice:
za priposlanie spisa ili njihovih priepisa na.
način, označen u članku 9. ufovora. Za
moljeni je sud (sirotinjsko povjerenstvo).
ovlašten zahtievati naknadu troškova, na

5. Platežni nalozi s kratkim rokom.
izpunjenja, izdani na temelju mjenice, tréo
vačke naputnice ili čeka, imaju se takodjer
dostavliati, i,to veoma žurno.

6. Za odašiljanje molbi za dostavu 1

žan je na hrvatskoj strani uz predsjednike:
sudbenih stolova i predsjedník trgovačko
ga suda.

II.

K članku 9., 14. i 28.:

Na priobčenie obaviesti, odredjenih za:
sudove (sirotiniska povjerenstva) druge:
Ugovorne Stranke u sírotinjskim stvarima,
primjenjuju se odredbe, koje se oďnose na.
zamolnice za pravnu pomoč. Ipak se onim:
obaviestima, koje ne sadržavaju zamolnicu:
za pravnu pomoč, ne mora priložiti prie-
vod,

111.

K članku 15. stavci 2.:

Odašilianje i primanie obaviesti vrší se:
bez posredovania predsjednika sudbenihn
stolova (članak 9. stavka 2. ugovora).



IV,

Nakoľko v smysle dohody treba nahra
diť odmeny, trovy a výdavky, môže sa to
stať aj medzinárodnou poštovou poukážkou
primerane pravidlám, smerodajným na
území Smluvných Strán.

V.

Slovenské Ministerstvo pravosúdia a
chorvátske Ministerstvo pravosúdia a kul
tu sa v bezprostrednom styku dohodnú o
tom, aby ich zástupcovia s času na čas sa
síšli zaistiť jednotné vykonávanie dohody
a odstrániť ťažkosti, vzniklé prípadne pri
vykonávaní. Nakoľko otázky, ktoré treba
objasniť sa dotýkajú pôsobnosti aj iných
ministerstiev, prípadne ministrov, môžu sa
zúčastniť rozhovorov aj ich zástupcovia.
Schôdzky budú na území Smluvných Strán
striedave.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísali
a opečatili tento záverečný protokol, ktorý
je podstatnou súčiastkou dnes podpísanej
dohody.

Zhotovené v dvoch pôvodinách v slo
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IV,

U koliko prema ufovoru treba nakna
ďiti pristojbe, troškove i izďatke, može se
to učinití i medjunarodnom poštanskom:
uputnicom prema pravilima, mjerodavníma
na području Ugovorníh Stranaka,

V.

Hrvatsko ministarstvo pravosudja i bo
Goštovlja i slovačko ministarstvo pravo
sudja ďošovorit Če Se izravním sporazumi
evanjem o tom, da se njihoví zastupníci
od vremena ďo vremena sastanu, da se
osigura jedinstvena provedba ufovora i
odstrane potežkoče, koje bí se možďa po
javile kod provedbe, U koliko se pitanja,
koja Se imaju razpraviti, odnose na djelo
krué i drugih ministarstava, mofu uče
stvovati kod razgovora injíhoví zastupnici.
Sastanci Če se držati na području Ugovor
nih Stranaka naizmjence,

U dokaz toga opunomočenici su pod
pisali i svojim pečatiíma providjeli ovaj
zaključni zapisník, koji je bitnim sastavníim
dielom danas podpisanoga ufovora.

Izradjeno u dvostrukom izvorniku na
venskej a chorvátskej reči v Bratislave hrvatskom i slovačkom jeziku u Bratislavi,
dňa 9. júna 1942, dne 9, lipnja 1942,

Dr. FRITZ v. r.

POLYÁK v. r.

Dr. M, PUK v. r.

Dr. JOSIP BERKOVIČ v. r.

Soznam Popis
ústredných úradov, ktorých lístiny podľa
článku 26 odseku 1 dohody medzí Sloven
skcu republikou a Nezávíslým štátom
Chorvátskom o upravení vzájomných ob
čianskoprávnych stykov zo dňa 9, júna

1942 nepctrebujú ďalšieho Overenia:

A, na území Slovenskej republiky:

Kancelária prezidenta republiky.
Predsedníctvo vlády.
Ministerstvo zahraničných vecí,
Ministerstvo vnútra.
Ministerstvo financií.
Ministerstvo školstva a národnej
osvety.
Ministerstvo pravosúdia.
Ministerstvo hospodárstva.

DURO

00—

središtnjih ureda, ízprave kojíh prema
članku 26, stavcí 1. ugovCra izmedju Neza
vísne Države Hrvatske í Slovačke Re
publíke od 9, lipnja 1942, o uredjenju uza
jamnih gradjansko-pravníh odnOsa, ne tre
baju nikakva daljnjega ovjerovljenja, ako

su provídjene službením pečatom:

A. na području Nezavísne Države Hrvat
ske:

Županstvo pri Poglavniku,
Predsjedničtvo vlade,
Ministarstvo vanjskih poslova,
Ministanstvo hrvatskog domobran
stva.
Ministarstvo pravosudja 1 bogoštov
ja.
Ministarstvo unutarnjih poslova.
Državna riznica,

mo

NEEx
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Ministerstvo dopravy a verejných
prác,
Ministerstvo národnej obrany.
Najvyšší účtovný kontrolný úrad..
Štátny pozemkový úrad,

bom

Županstvo pri Poglavniku.
Predsjedničtvo vlade,

hrvatskoé domobran

Ministarstvo pravosudjai bogošto
vlja..
Ministarstvo unutarnjih poslova,

Ministarstvo promieta 1javnih radova,

vinu.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

B. na

GURU

©00N

Ministarstvo prometa i
dova,
Ministarstvo nastave,
Ministarstvo zdravstva,
Ministarstvo seljačkog gospodarstva,
Ministarstvoza obrt,veleobrti trgovínu.
Ministarstvo šumarstva i ruďarstva,
Ministarstvo udružbe:

javnih ra

području Slovačke Republíke:.

Kancelária prezidenta republiky,
Predsedníctvo vlády.
Ministerstvo zahraničných vecí.
Ministerstvo vnútra.
Ministerstvo financií,
Ministerstvo školstva
osvety.
Ministerstvo pravosúdia.
Ministerstvo hospodárstva,
Ministerstvo dopravy a verejných
prác,

a národnej

(s) Dr. JOZEF TISO v. r.

MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ:
Dr. TUKA v. r.
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199.
Zákon

zo dňa 27. októbra 1944
o vnútroštátnej účinností Dohody medzí
SlovenskOu republikou a Nezávislým štá
tom Chorvátskom o upravení vzájomných

občíanskoprávnych stykoch,

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

8 1.

Dohode medzi Slovenskou republikou
a Nezávislým štábom Chorvátskom © upra
vení vzájomných "občianskoprávnych sty
kov, uzavretej v Bratislave ďňa 9. júna
1942, Sa priznáva vnútroštátna účinnosť,

82.
Tento zákon nadobúda účinnosť štyrid

výmene ratifikačných listín a ostáva v
platnosti do uplynutia šiestich mesiavov
počítaných od toho dňa, kedy túto Dohodu
niektorý zo smluvných štátov vypovie
(článok 49, Dohody). Tento zákon vykoná
minister pravosúdia so zúčastnenými mi
nistramt.

Dr, Jozeí Tiso v. r.
Dr, Sokol v. r.

Dr, Štefan Tíso v, r.
Mach v. r.

200.
Ústavný zákon

zo dňa 27. októbra 1944
e Z s... r r. Ao splnomocnení meniť ústavné zákony a ©

rozšírení nariaďovacej právomoci za bran
nej pohotovosti štátu.

Snem: Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto ústavnom zákone: 

#

s 1

() Prezident republíky sa splnomocňu
je, aby za bramnej pohotovosti štátu činil
dekrétom s mocou ústavného zákona ma
liehavé opatrenia vOveciach, ktorých úpra
va 5i vyžaduje ústavného zákona,

() Dekrét podľa ods. 1 treba uverefniť
v Slovenskom zákomaníku,

82,
U) Za brannej pohotovosti štátu môže

vláda nariadením činiťnaliehavé opatrenia
aj vo veciach, pre úpravu ktorých sa inak
vyžaďuje zákon, počítajúc do toho aj veci,
ktoré podľa ustanovení $ 24 písm. c), e),
1) a 6) Ústavy patria do výlučnej právo
moci Snemu, ako aj tie, ktoré podľa Ústa
vy má upraviť osobitný zákon.

Č) O nariadeniach vydaných podľa ods.
1 platia ustanovenia S 44 ods. 2 Ústavy.

83.
Za brannej pohotovosti štátu nevyža

duje sa súhlas Snemu podľa 8 24 písm. h)
Ústavy s medzinárodnými smluvami ob
chodnými a takými, ktoré ukladajú štátu
alebo: občanom bremená.

S4.
Na vykonanie dekrétov a nariadení vy

daných na základe tohto zákona môže vlá
da vydávať nariaďenia podľa S 43 Ústavy.

8 5.

Tento ústavný zákon nadobúda Úúčin
nosť dňom: vyhlásenia: vykonajú ho všetci
členovia vlády.

Dr. Jozei Tiso v. r.
Dr, Sokol v. r.

Dr, Štefan Tíso v, r.
Mach v. r. Dr. Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr, Pružinský v. r. Iné. Lednár v. r.

Dr. Ondruška v. r.
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hotovosti štátu.

201.
. Nariadenie

zo dňa 6. novembra 1944
o rozšírení povinností k osobným úkonom.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 2
zákona č. 200/1944 SI. z. nariaďuje:

S1.
K osobným úkonom podľa 88 66 až 78

zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. možno pri
brať aj osoby pátnásť a šestnásťročné.

82,
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia a platí do konca brannej
pohotovosti štátu (vyhláška č. 115/1941
SI. z.): vykoná ho minister vnútra a mi
nister národnej obrany so zúčastnenými
ministrami.

Dr, Jozei Tíso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Dr, Pružinský v. r.
Dr, Medrícký v. r.

Ing. Lednár v. r.

Mach v. r.
Haššík v. r.

202.
Vládne nariadenie

zo dňa 2. novembra 1944
o úprave uplatňovania a vymáhania nie

vosti štátu.

Vláda Slovenskej republiky podľa 851
písm. b) zákona č, 35/1944 SI. z. nariaďuje:

S 1.

() Súd na návrh preruší konanie v
sporovej veci, ak žalovaný osvedčí, že pre

Cena Ks 1.—,

udalosť spôsobenú vojnovými pomerami
plnenie pohľadávky, ktorá je predmetom
sporu, by ohrozilo výživu jeho alebo osôb,
ktoré je povinný vyživovať, alebo by mo
hlo zapríčiniť jeho majetkový úpadok.

() Prerušenie konania neprekáža, aby
sa zaistily dôkazy alebo, aby boly vyko
nané zaisťovacie opatrenia prípustné po
dľa 8 3.

S 2.

(“)Návrh na prerušenie konania podľa
8 1 treba podať na súde, ktorý spor pre
jednáva. Návrh možno podať i do zápis
nice, Súd rozhodne o návrhu bez ústneho
pojednávania, avšak pred rozhodnutím
môže vykonať potrebné vyšetrenie.

() Prerušenie konania trvá, kým neza
nikne príčina, pre ktorú nastalo preruše
nie, najdlhšie však do skončenia brannej
pohotovosti štátu.

() Ak dôvody prerušenia sporu podľa
S 1 ods. 1 zaniknú, hocktorá strana môže
navrhnúť, aby sa pokračovalo v preruše
nom konaní,

S3.

(")Za brannej pohotovosti štátu v exe
kučnom konaní súdnom, daňovom, alebo
inom administratívnom treba na návrh
odložiť exekučné a zaisťovacie úkony
proti osobe, ktorá osvedčí, že pre udalosť
spôsobenú vojnovými pomermi výkon
exekúcie alebo zaisťovacieho úkonu by
ohrozil výživu jej alebo osôb, ktoré je po
vinná vyživovať, alebo by mohol zapríči
niť jej majetkový úpadok. Ak takéto úko
ny boly už vykonané, treba ich zrušiť, vy
nímajúc predaj hnuteľností a právoplatnú
dražbu.

() Ustanovenie ods. 1 nevylučuje exe
kučné a zaisťovacie úkony, ktorými sa
neodníma dlžníkovi ani držba veci ani úži
tok a ani plat (služobný, odpočivný, za
opatrovací, mzda a pod.).
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84.

Návrh na odklad exekučných alebo
zaisťovacích úkonov podľa $ 3 nemá od
kladného účinku, ale možno mu ho prí
znať, ak by ináč účinok návrhu bol zma
rený. Odklad nemožno urobiť závislým od
složenia istoty.

8 5

() Na návrh vymáhajúceho veriteľa
súd povolí pokračovať v exekúcii odlože
nej podľa 8 3, keď zanikla príčina, pre
ktorú bol povolený odklad,

() Ustanovenie ods. 1 treba primerane
použiť aj v daňovom a inom administratív
nom exekučnom konaní.

86.

ZV prípade odkladu exekučného alebo
zaisťovacieho úkonu podľa 8 3 do lehôt,
ktorých uplynutie môže maťpodľa zákona
pre veriteľa za následok právnu ujmu, ne
započíta sa čas od podania návrhu na od
klad do dňa, keď možno pokračovať v
exekúcii.

8 1.

V konaní podľa tohto nariadenia stra
na môže konať osobne alebo zmocnencom
uvedeným v S 95 č. 1 až 4 Občianskeho
sporového poriadku aj v tých veciach, v
ktorých ináč je záväzné -advokátske za
stúpenie.

$ 8.

Ustanovenia tohto nariadenia nepla
tia, ak ide o uplatňovanie alebo vymáha
nie výživného alebo mzdy (platu) zo slu
žobného (pracovného) alebo učebnéhô po
meru..

" g 9,

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister pra
vosúdia, niinister vnútra a minister finan
cií so zúčastnenými ministrami.

Dr,JozeiTísov. r.
Dr. Štefan Tiso v. r.

Mach v. r. Dr. Kočiš v. r.
Dr, Pružinský v. r. [ng, Lednár v. r.

Dr, Ondruška v. r.
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203.
. Nariadenie

zo dňa 9. novembra 1944
o vojnových prírážkach k daní z liehu,
všeobecnej daní nápojOvej, dávke zo šu

mivého vína a daní z píva,

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 2
zákona č. 200.1944 SI, z. nariaďuje:

čl. 1.

K dani z ľiehu uvedenej v $ 1 zákoma
č. 72/1942 SI. z. sa určuje vojnová priráž
ka vo výške Ks 32.— z každého hekto
litrového stupňa alkoholu.

Čl.2.

K náhradným dávkam za daň z liehu,
vyberaným stálou sadzbou podľa $ 219
vládneho mariadenia č. 168/1927 Sb. z. a
n. v znení vládneho nariadenia č. 73/1942
SL z, sa určuje táto vojnová prirážka:“

a) us. č.109Ks 240.—za 100kg vlast
nej váhy alebo fitrov,

b). u s. č. 620 Ks 5.600 za 100 kg vlast
nej váhy,

c) u s. č. 630 Ks 480.— za 100 litrov,

d) u s. č. 632 Ks 2.880.— za 100 litrov.
c) u s. č. 633b Ks 2,880.— za 100 litrov.

ČI, 3.

Pálené liehové tekutiny alebo výrob
ky, ktoré v hotovom stave obsahujú alko
hol, získaný destiláciou, podliehajú doda
točnej vojnovej prírážke sumou Ks 20.—
za kažďý hektolitrový stupeň alkoholu, ak
sú v deň nadobudnutia účinnosti tohto ma
riadenia na území Slovenskej republiky
vo voľnom obehu. Táto dodatočná vojno
vá prirážka je splatná na daňovom úraď2
ďo 8 dní po doručení rovnopisu vykona
nej ohlášky,

Cena Ks 1,60.

či, 4.

Kto v deň nadobudnutia účinnosti toh
to nariadenia v pálených liehových teku

obsahujúcich alkohol, má väčšie množstvo
alkoholu než 10 hektolitrových stupňov, je
povinný ohlásiť príslušnému dôchoďkovému
kontrolnému úradu najneskôr v ôsmy deň
po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia
množstvo a alkoholový obsah týchto pále
ných tiehových tekutín alebo výrobkov,
ako aj miesto a miestnosť, kde sú uložené.

ČI. 5.

() Kto nepodá ohlášku o zásobách pálz
ných liehových tekuiín alebo výrobkov, v
hotovom stave obsahujúcich aľkohol, alebo
lo udá v nej menšie množstvo alkoholu o
viac než 5%, potresce sa Štvor- až osem
násobkom skrátenej alebo obmedzenej do
datočnej vojnovej prirážky.

Č) Iné nesprávnosti v Ohláške, ktoré sa
nevzťahujú na množstvo alkoholu, treba
trestať poriadkovými pokutami od Ks 20.—
do Ks 400.—.

() Kto nepodá" preukaz o tom, odkiaľ
odobral pálené liehové tekutiny alebo vý
robky v hotovom stave obsahujúce alko
hol, alebo o tom, že ďodatočná vojnová pri
rážka bola z aich zaplatená, potresce sa

novej prirážky, pripadajúcej na množstvo
aľkoho.u, o ktorom neboľ podaný uvede
ný preukaz. .

ČI. 6.

Spôsob zistenia zásob pálených lieho
vých tekutín alebo „výrobkov v hotovom
stave obsahujúcich alkohol, ako aj ich do

vláďa nariadením,

ČI. 7.

() Sadzba kontrolného poplatku urče
ná v $6 zákona č. 643/1919 Sb, z. a n. zvy
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šuje sa u liehu uvoľneného na účely os.o
bodené od dane, vyznačené pod č. 3 a 4
uvedeného paragrafu — s výnisúkou lienu
použitého na výrobu Octu --- na Ks 2.—-za
každý liter alkoholu.

() Sadzba kontrolného poplatku z lie
hu oslobodeného ad dane použitého na po
vinné miešanie liehu s pohonnými iátkami
ostáva nezmenená 0.40 Ks podľa čl. III. zá
koma č. 86/1932 Sb. z. a n.

Č.. 8.

Ustanovenie $ 5 ods. 5-čl. VI. zákona č.
86/1932 Sb. z. a n. sa mení a znie:

„() Lieh podliehajúci výrobnej dani je
uvoľnený zpod závery: vyrábateľ je však
povinný zaplatiť do štátnej pokladnice
uvoľňovaciu dávku Ks 10.— za každý hek
tolitrový stupeň alkoholu. Uvoľňovacej
dávke a vojnovej prirážke Ks 32.— pod
lieha aj lieh vyrábaný v produkčných pe
stovateľských liehovaroch, ktorý ináč je
podľa čl. 2 ods. 2 zákona č. 56/1932 Sb. z.
a n. oslobodený oď dane. O tejto dávke a
vojnovej prirážke platia obdobne ustano
venia 0 výrobnej dani z liehu.“

čl. 9.

() K sadzbám všeobecnej dane nápojo
vej uvedeným v čl. ILods. 1 zákona č. 327!
1940SI. z. sa určujú tieto vojnové prirážky:

a) z jedného litra hroznového vína, mu
štu a štiav z hrOzien bez ohľadu na obje
mové percentá alkoholu a z jedného litra
vína z iného ovocia ako hrozien, ak ob
sahuje viac než 14 objemových perceni
alkoholu — Ks 3.—,

b) z jedného litra vína do 14 objemo
vých percent aľkoholu z iného ovocia ako
hrozien, muštu a štiav z iného Ovocia ako
hrozien — Ks. 1.50.

(7) Pri dovoze nápojov, podliehajúcich
zákonu o všeobecnej dani nápojOvej, voj
nové prirážky platia dovozcí pri colnom
odbavení, ak nápoje nie sú určené pre veľ
koObchod s vínom.

ČI. 10.

() K sadzbám dávky zo šumivého vína,
uvedeným v 8 1 ods. 1 zákona č. 233/1926

b. z. a n, Sa určujú tieto vojnové pri
rážky:

a) za fľašu s obsahom nadď0.4 litra, naj
viac však 0.8 litra:
1. pri cene do Ks 40.— , . Ks 16.—,
2. pri cene nad Ks 40.— . . Ks 35.—,

b) za fľašu s obsahom najviac 0,4 litra:
1. prí cene do Ks 20.—. „Ks 8—,
2. pri cene nad Ks 20— . . Ks 17.50.

(") Prirážky sú základom pre vyberanie
páskového paušálu (vyhláška ministra fi
nancií č. 259/1926 Sb. z. a n.).

čl. 11.

K sadzbám dane z piva uvedeným v čl.
I. nariadenia s mocou zákona č. 318/1940
Sl, z. sa určuje vojnová prirážka z jedného
litra piva Ks 0,30.

ČI. 12.

Prirážky podľa článkov 1, 2, 9 až 11 sa
vyberajú s príslušnou daňou (náhradnou
dávkou) a platia pre ne obdobne ustano
venia platné pre príslušnú spotrebnú daň.

ČI. 13.

Zákon č. 140/1943 SI, z. Sa zrušuje.

ČI, 14.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister fi
naacií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Jozet Tiso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Dr. Medrický v. r.
Ing. Lednár v. r.Dr. Pružinský v. r.
Dr. Ondruška v. r.Dr, Kočiš v. r.

204.
Vládne nariadenie 

Zo dňa 13. novembra 1944,

vých prírážkach k dani z liehu, všeobecnej
daní nápojovej, dávke zo šumivého vína

a daní z píva.

Vláďa Slovenskej republiky podľa čl. 6
nariaďenia č. 203/1944 SI. z. nariaďuje:

DIEL PRVÝ,

Zdanenie schodkov.

51.
() Dopravné schodky, podliehajúce spo

irebnej dani z liehu, zistené úradne v deň
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia
alebo neskoršie pri zásieľkach liehu, vy
skladnených bez zaplatenia: spotrebnej.
dane z konzumných liehovarov alebe zo
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slobodných skladíšť liehu ešte pred nado
budnutím účinnosti tohto nariadenia, tre
ba zdaniť — okrem spotrebnej dane voj
novou prirážkou Ks 32.— za každý zda
niteľný hektolitrový stupeň alkoholu, ak
sa o týchto schodkoch hodnoverne ne

sieľateľovho už pred nadobudnutím účin
nosti tohto nariaďenia,

U) Nevyrovnateľné schodky zistené v
konzumných liehovaroch alebo slobod
ných sklľadištiach liehu po nadobudnutí
účinnosti tohto nariadenia, ako aj ko
nečný schodok vyplývajúci z ročné
ho vyúčtovania vyrovnateľných schodkov
a prebytkov za výrobné "obdobie 1944/
1945, treba zdaniť — "okrem spoirebnej
dane — vojnovou prirážkou Ks. 32.—.

Č) V produkčných liehovaroch, pesto
vateľských a živnostenských, musí byť
výroba liehu ukončená v deň predchádza:
júci nadobudnutie účinnosti tohto naria
denia o 18, hodine, V ďalšej výrobe liehu
smie sa pokračovať v týchto podnikoch
až po úradnom zistení výroby a po úrad
nom zistení zásob pálených liehových te
kutín a výrobkov, obsahujúcich alkohol v
hotovom stave, ktoré podliehajú dodatoč
nej vojnovej prirážke.

(]) Ak nastane po nadobudnutí účin
nosti tohto nariadenia dôvod pre zdane
nie liehu pred tým daneproste oďobrané
ho na niektorý z účelov uvedených v S 6
ods. 1 až 4 zákona č. 643/1919 Sb. z a n.,
treba za každý zdaniteľný hektolitrový
stupeň alkoholu predpísať — okrem spo
trebnej dane — vojnovú prirážku Ks
32.— bez ohľadu na čas, kedy lieh bol odo
braný, TE

DIEL DRUHÝ.

Dodatočná vojnová prírážka.

8 2.

Predmet dodatočnej vojno
vej prirážky.

Vojnovej prirážke — dodatočnej —. sú
podrobené všetky pálené liehové tekuti
ny, ako aj výrobky obsahtjúce alkohol v
hotovom stave, ktoré sú v deň nadobud
nutia účinnosti tohto nariaďenia vo vol
nom obehu. K páleným liehovým tekuti
nám, prípadne k výrclbkom, ktoré v ho
tovom stave obsahujú aľkohol, patria na
jmä: arak, rum, koňak, braady, likéry a
iné pitné pálenky s prísadami, taktiež
esencie na pálenky, umelé ovocné esen
cie a ovocný éter, složené z rôznych dru

hov éterov, z alkoholu a z iných látok,
ako aj voňavky, kozmetické preparáty,
liečivá a farmaceutické preparáty, ktoré
obsahujú v hotovom stave alkohol.

8 3.

Oslobodenie od vojnovej
prirážky.

Od dodatočnej vojnovej prirážky (S 2)
sú oslobodené:

a) pálené liehové tekutiny a výrobky
obsahujúce aľkohol v hotovom stave, ak
ich ceľkový obsah alkoholu: nepresahuje
10 hektolitrových stupňov. Toto množstvo
liehu je oslobodené od dodatočnej vojno
vej prirážky aj pri ohlásení zásob nad 10
hektolitrových stupňov aj v prípade trest
ného konania:

b) vína s obsahom aikoholu
22.5 objemových percent:

c) lieh, ktorý je podľa pľatných ustano
vení Cslobodený od spotrebnej a výrobnej
dani z liehu, okrem liehu vyrobeného. v
produkčných —pestovateľských liehova
roch, ktorý ináč je podľa čl, II. ods. 2 zá

najviac

kona č. 86/1932 Sb. z. a n. Oslobodený od
dane.

. 8 4.

Ohláška.
() Každý, kto má v deň nadobudnutia

účinnosti tohto nariadenia v zásobe leku
tiny alebo výrobky, Obsahujúce alkohol v
hotovom stave, ktoré podliehajú doda

ohlásiť, a to dvojmo na predpísanom tla
čivé podľa vzoru prílohy tohto nariade
nia, najneskôr do osem dní po nadobud
nutí účinnosti tohto nariadenia množstvo,
druh a stupňovitosť (alkoholový obsah)
celej zásoby uveďených alkoholových te
kutín a výrobkov, ako aj miestnosti a
priestory, kde je táto zásoba uskladnená.
Ohlášku treba podať dôchodkovému kon
trolnému úradu, v obvode ktorého sa na
chádza zásoba podliehajúca dodatočne
vojnovej prirážke. Tlačivá ohlášok mož
no obdržať u každého dôchodkového kon
trolného úradu a u kažďého okresného
finančného riaditeľstva.

() Pálené liehové tekutiny alebo vý
robky, ktoré obsahujú alkohol v hotovom
stave a podliehajú dodatočnej vojnovej
prirážke (8 2), ak sú v čase určenom na
ohlásenie v doprave a neboly už ohlásené
a. dodatočne zdanené, je prijímateľ povin
ný písomne ohlásiť predpísanou ohláškou
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(ods, 1) tomu dôchodkovému kontrolné
mu úradu, v obvode ktorého je zásielka
pripravená na úradné prejednanie, a to
najneskôr do 48 hodín po obdržaní zá

"sielky.
() Ak množstvo pálených liehových

tekutín alebo výrobkov obsahujúcich al
kohol v hotovom stave, ktoré treba na
dodatočné zdanenie ohlásiť, neprevyšuje
v jednotlivom prípade päť hektolitrov te
kutiny — bez ohľadu na obsah alkoholu
— v ohláške netreba udávať stupňoOvitosť
(aľkoholový obsah) zásoby ani počet hek
tolitrových stupňov alkoholu, ktorý zásoba
ceľkove obsahuje,

() Bez ohľadu na veľkosť zásoby ae
treba ohlasovať stupňovitosť (alkoholový
obsah) a počet hektolitrových stupňov
alkoholu u pálených liehových tekutín
alebo výrobkov obsahujúcich aľkohol v
hotovom stave, ak sú tieto naplnené vo
fľašiach podľa obchodných zvyklostí uza
vretých, taktiež u likérov, t. j. u pálených
liehových tekutín, ktoré obsahujú aspoň
10 kg cukru v 1 hektolitri tekutiny, u sľa
ďených pitných páleniek, ktoré obsahujú
viac než 1 ké6, ale menej než 10 kg cukru
na 1 hl tekutiny, a konečne u všetkých
dodatočnej vojnovej prirážke podrobe
ných esencií, voňaviek, kozmetických prí
pravkov, liečív a farmaceutických prepa
rátov.

85.
Úradné prejednanie,

() Bôchodkové
ktorých sa podávajú ohlášky zásob, pod
robených ďodatočnej vojnovej prirážke,
preskúšajú najprv ohlášku, či je úplaá a
nariadia prípadné jej doplnenie. Nato pri
kroOčiaurýchlene k úradnému zisteniu zá
sob podľa ustanovenia 8 6. “

[) Na obidvoch rovnopisoch ohlášky
treba uviesť výsledok úradného šetrenia,
čas pripadajúcej. dodatočnej vojnovej pri
rážky a platobné miesto, kde sa má doda
točná vojnová prirážka zaplatiť, Jedno
vyhotovenie ohlášky treba vrátiť osobe po
vinnej zaplatiť dodatočnú vojnovú priráž
ku, prípadne jej zástupcovi.

() Dodatočnú vojnovú prirážku z úrad
ne zistenej zásoby, zmenšenej 0 danepro
stú časť, uvedenú na rube ohlášky, treba
zaplatiť do 8 dní po doručení vráteného
rovnOpisu ohlášky u ďaňového úradu,
označeného vo vybavení. tejto ohlášky.
Včas nezaplatená dodatočná vojnová pri
rážka sa vymáha exekučne, 

-„

Zisťovanie zásob a stupňOvitosti alkoholu.
8 6.

() Ak sú tekutiny alebo výrobky
podliehajúce dodatočnej vojnovej priráž
ke v úradne ciachovaných sudoch, kesó
noch, cisternách a pod, a ak sú tieto má
doby plné, je pre určenie množstva teku
tiny (výrobku) rozhodná eiachovná znač
ka, ak o jej správnosti niet dôvodných po
chybností, ak nie sú suďy ciachované ale
bo plné, treba množstvo vyšetriť Matie
vičovým sudomerom. Pri tekutinách v su
doch možno určiť množstvo tekutiny (vý“
robku) v litroch tiež tak, že sa zistí čistá
váha a mpraváalkoholovitosť obsahu a po
dľa nich sa vypočíta . objem, a to podľa
úradne pripustených alkoholometrických
prevodných tabuliek. Ak kesóny alebo
nádržky nie sú ciachované, treba miož
stvo tekutiny (výrobku) zistiť kubickým
výpočtom alebo iným spoľahlivým spôso

() Ak sú tekutiny (výrobky) vo fľašiach,
pre určenie ich množstva zistí sa počet a
náplň fliaš. tej istej veľkost“ a toho istého
druhu. Nato sa vypočíta v litroch množstvo
pálenej liehovej tekutiny, podrobenej do
datočnej vojnovej prirážke.

Č) V destilatúrach spracovávajúcich
zdanený lieh, ktoré v dobe zisťovania zásob
súv činnosti, treba vhodným spôsobomvy

ré sa nachádza v čase zisťovania v desti
lačných „prístrojoch alebo na používanom
zariadení vôbec. V prípade potreby má sa
na príkaz orgánov finančnej správy počas
zisťovania zásob zastaviť činnosť podniku,

(“) Ak strana, povinná platiť dodatočnú
vojnovú prirážku, má aj povolenie na ďa
neprostý odber liehu k exportným účelom,
treba pred zisťovanímzásob uzavrieť zápi
sy o odbere a upotrebení daneprostého
(exportného) liehu a zistiť množstvo, ktoré
dodatočnej vojnovej prirážke nepodlieha. "

s 1.

() Ak ide 9 pálené liehové tekutiny
alebo výrobky, «ktorých stupňovitosť "ne
môže byť spoľahlivo zistená liehomerom
(likéry, sladené liehoviny a pod.), okrem
prípadov uvedených v $ 4 ods. 3 a 4, má sa
stupňovitosť (alkoholový Obsah) zistiť po
mocou prístroja na skúšanie stupňovitosti
(alkoholového obsahu) sladených lieho
vých tekutín, a to z priemernej vzorky te
kutíny (výrobku), ktorá má byť zdanená
dodatočnou vojnovouprirážkou. Ak nemá
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dôchodkový kontrolný úrad uvedený prí
stroj k dispozícii, treba zásobu liehovín
zistiť protokolárne a z jednotlivých dru
hov vziať priemerné vzorky a pod úradnou
pečaťou dozorného úradu i strany zaslať
Chemicko-technickej (skúšobní Minister
stva financií v Bratislave, ktorá vykoná ich
rozbor a oznámi výsledok miestne prísluš
nému Okresnému finančnému riaditeľstvu,
ktoré podľa výsledku rozboru predpíše
dodatočnú vojnovú prirážku.

() Stupňovitosť (alkoholový obsah) lie
hových tekutín (výrobkov) v sudoch treba
zisťovať predpísaným úradným liehome
rom Zo:vzorky, ktorá sa má vziať násoskou
alebo.iným vhodným:spôsobom z každého
Suda po náležitom premiešaní: jeho ob
sahu, !

Č) U liehových tekutín (výrobkov) v
nádržiach alebo iných veľkých nádobách
stupňovitosť (alkoholový obsah) sa zisťu
je predpísaným úraďným liehomerom zo
Smiešaniny vzoriek, vzatých z vrchnej,
strednej a spodnej vrstvy v rovnakých
množstvách,

() Ak sú lichové tekutiny vo fľašiach
alebo podobných menších nádobách a ak
od zistovania stupňovitosti (alkoholového
obsahu) nemožno upustiť podľa ustanovenia
S 8, zistí sa táto skusmo.

Č) Stupňovitosť (alkoholový obsah) ne
sladených alebo veľmi málo sladených, ako
aj s prísadou smiešaných pálených lieho
vých tekutín a výrobkov obsahujúcich v
hotovom stave alkohol, treba tak tiež skú
šať úradným liehomerom,

A) Ak nebol v ohláške udaný alkoho
lový obsah (8.4.0ds. 3 a 4), má sa zato, že
liehové tekutiny (výrobky) majú podľa
stodielneho liehomeru túto stupňovitosť:
francovika,arak .. . 65 st,
koňak, brandy, rum, whisky, čereš

ňovica, slivovica, borovička a
takzvané prírodné liehoviny . . 40 st,

likéry každého. druhu a sladené liehoviny o BoSt,
esencie, liečivá a farmaceutické

preparáty . „10 st,
voňavky a kozmetické prípravky . % st,

() Ak sú pochybnosti o druhu liehovín
(podozrenie, že liehoviny © značnom obsa
hu alkoholu boly ohlásené za prírodné lie
hoviny, alebo že lieh smiešaný s cukrom
bol ohlásený alko likér a pod.), treba: tie
to podozrivé pálené liehové tekutiny (vý
robky) podľa možností podrobiť preďbež
nému preskúšaniu, Ak to nie je možné,
alebo ak potvrdí predbežná skúška podo

zrenie, treba zistiť skutočnú stupňovitosť
(alkoholový obsah) všetkých zásob lieho
vých tekutín (výrobkov) podrobených do
datočnej vojnovej prirážke a zaviesť dô
choďkové trestné konanie pre nesprávne
ohlásenie, Dodatočná vojnová prirážka sa
predpíše podľa stupňovitosti (aľkoholové
ho obsahu), zistenej vyšetrením,

8 8.

() Ak strana ohlási alkoholový obsah
liehových tekutín alebo výrobkov a pre
ukáže ho svojími obchodnými knihami,
účtami a pod., o správnosti ktorých niet
pochybnosti, netreba vyšetrovať stupňovi
tosť (alkoholový obsah).

Č) V továrňach na rum alebo tikéry,
ako i u tých protokolovaných firiem, ktoré
prevádzajú ako hlavnú živnosť veľkoob
chod s rumom, koňakom alebo slivovicou
alebo podobnými liehovými nápojmi, upu
stí sa oď skutočného zisťovania: zásob do
datočnej vojnovej prirážke podrobených, ak
podnikateľ ohlási zásoby tak, že najneskôr
do 8 dní po nadobudnutí účinnosti tohto
nariadenia predloží „okresnému finančné
mu riaditeľstvu podrobný, na základe if
veňtúry spísaný a podľa skupín tovaru ©
rovnakej stupňovitosti (alkoholovom ob
sahu) sostavený výkaz o množstve pále
ných liehových tekutín (výrobkov), podro
bených dodatočnej vojnovej prirážke, kto
ré v deň nadobudnutia účinnosti tohto na
riadenia mal v podníku a ak súčasne pre
javí súhlas s tým, aby správnosť údajov v
ohláške bola preskúšaná šetrením na
mieste samom úradníkom finančného. úra
du IL stolice nahliadnutím do obchodných
kníh, nachádzajúcich sa v podniku, poťaž
ne nakoľko ide o udanú stupňovitosť (al
koholový obsah), rozborom tých vzoriek,
ktoré by boly vzaté. Pri tom je dovolené
udať v ohláške stupňovitosť (alkoholový
obsah) číslicami zaokrúhlenými smerom
dolu na najbližšie číslo, končiace 0 alebo
5, Túto výhodu môže okresné finančné
riaditeľstvo na žiadosť povoliť aj iným veľ
koobchodníkom, Ak pri takomto preskú
maní vzniknú pochybnosti o správnosti
úďajov strany, treba bezpodmienečne pri
kročiť k úradnému zisteniu všetkých zá
sob. Dodatočnú vojnovú prirážku v týchio
prípadoch predpíše okresné finančné ria
diteľstvo.

s 9.

Trovy za rozbory vzoriek v prípadoch
uvedených v $8 6 až 8 znáša finančná
správa.
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s 10,

O dôchodkovom dozore,
U .vyrábateľov pálených liehových te

kutín alebo výrobkov obsahujúcich aľko
hol v hotovom stave, ako i u tých, ktorí sa
zaoberajú obchodom, výčapom alebo
drobným predajom týchto liehovín alebo
výrobkov, finančné orgány sú oprávnené
zistiť do 31. decembra 1944 odber páze
ných tfiehových tekutín (výrobkov) a za
platenie dodatočnej vojnovej prirážky.

DIEL TRETÍ.

Ustanovenie záverečné,

8 11.

Toto nariadenie amadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister fi
mancií.

Dr. Štefan Tíso v. r.

Dr, Pružínský v. r.
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Stupňovitosť (obsah alkoholu) pálených liehových tekutín alebo výrobkov.
“vhotovom stave obsahujúcich alkohol a ceľkový počet hektolitrových stupňov: al

koholu, ktorý obsahujú, netreba udávať u zásob obsahujúcich 5 hektolitrov tekuti
ny alebo menej a ďalej, bez ohľadu na veľkosť zásoby, ak sú tekutiny naplnené vo
fľašiach podľa obchodníckeho zvyku uzavrených, pri likéroch, sladených liehových
tekutinách, esenciách, voňavkách, kozmetických prípravkoch, liečivách a farmaceu
tických preparátoch, Ak sa stupňovitosť (aľkoholový obsah) neohlási, počíta sa
alkoholovitosť podľa" ustanovení vykonávajúceho. nariadenia. | Ň

- Nesprávne údaje v tejto ohláške trestajú sa štvor- až osemnásobkom skráte
nej alebo ohrozenej dodatočnej vojnovej prirážky prípadne poriadkovými pokutami
od20do 400Ks. |



488 Slovenský zákonník č. 204,

ÚRADNÉ VYBAVENIE.

1. Podané dňa 1944, č. položky |. záznamu.

2. Výsledok úradného šetrenia, vykonaného dňa io i oii ioiii ii ion 1944,

3. Z úradne zisteného celkového množstva —........ hektolitrových stupňov alko

holu (zmeňšeného o daneprostú časť) činí dodatočná vojnová prirážka
—

m——h, slovom ............—.2..2oo ov ktorú treba zapliť najneskôr do 8 dní

u Daňového úradu v

Podpis strany: Úradná pečiatka a podpis:

Tlač: Kafíhtlačiareň Andreja v Bratislave.



Čiastka 50. Ročník 1944.

vej súdnej organizácie. — 207, Vyhláška ministra hospodárstva o finančnom za
bezpečení uskutočnenia stokovej kanalizácie oblasti pri štátnej hradskej v okresnom
sídle Myjava ako vodnej stavby štátom podporovanej. — 208. Zákon, ktorým sa menia
ustanovenia zákona o služobných platoch opatrovateliek na niektorých neštátnych opa
trovniach. — 209, Vyhláška ministra financií o dočasnom zrušení cla na novinový papier
tlačiarsky v kotúčoch. — 210, Vyhláška ministra: financií, ktorou sa vydáva štatút Fondu
pre umožnenie devízových obchodov. — 211. Nariadenie o podriadení príslušníkov štát
nej polície vojenskej súdnej právomoci.

205.
Zákon

zo dňa 15. novembra 1944
o Štátnom observatóriu.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

81.
() Štátne observatórium na Skalnatom

Plese je samostatným štátnym vedeckým
ústavom,

"P) Štátne observatórium podlieha: do
zoru Ministerstva školstva a národnej
osvety,

S 2.

() Štátne observatórium vedecky pra
cuje na poli astronómie a príbuzných ve
deckých odborov, spolupracuje s inými ve
deckými ustanovizňami,ako ajs vysokými
školami tuzemskými i zahraničnými a za
stupuje Slovenskú republiku v medzíiná
rodných astronomických organizáciách.

(“) Podrobnosti o výkone úloh uved2
ných v ods. 1 určuje minister školstva a
národnej osvety.

8 3.

() Na čeľeŠtátneho observatória je ria
diteľ, ktorého ustanovuje minister školstva
a národnej osvety. 
„(© Riaditeľ zalstupiljje ústav mavonok,

určuje vedecký program Štátneho obser
vatória a je Zodpovedný za jeho vedecké a
hospodárske veďenie + správu.

84.
() Riaditeľovi pri výkone úloh Štátne

ho observatória pomáha štvorčlenný po
raďný sbor.

Cena Ks 1.—.

() Členov poradného sboru menuje a
odvoláva minister školstva a národnej o
svzty, ktorý určí aj podrobnosti o pôsob
nosti poradného sboru.

Č) Funkcia členov poradného sboru je
čestná, Členovia majú nárok na náhradu
hotových výdavkov, spojených s výkonom
funkcie a na náhradu za straíu času: výš
ku náhrad určí minister školstva a náraď
nej osvety vdohode s ministrom financií.

8-5.

Na služobné a platové pomery zamest
nancov Štátneho observátória vzťahujú sa
predpisy platné pre štátnych zamestinan
cov,

S 6.

() Organizačný poriadok štátneho ob
servaitória vydá minister školstva a národ
nej osvety,

() Osobné a vecné výdavky Štátnzho
observatória hradí štát: zaisťujúsa každo
rolčne v štáltnom rozpočte.

S 7.

Tento zákom nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia, vykoná: ho minister školstva a
národnej osvety a minister financií.

Dr. Jozef Tíso v. r.
Dr, Sokol v. r.

| Dr. Štefan Tiso v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Kočiš v. r.

206.
Nariadenie

zo dňa 9. novembra 1944
0 čase novej súdnej organizácie,

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 2
zákona č. 200/1944 SI. z. nariaďuje:
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$. 1.

Čas novej šúdnej organizácie podľa 8
68 zákona č. 185/1939 SI. z. sa určuje do
30. septembra 1945.

S 2.

Toto (nariadenie madobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minisier pra
vosúdia. i

Dr. Jozei Tiso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Dr. Medrický v. r.
Ing. Lednár v. r.
Dr, Ondruška v. r.

Mach v. r.
Dr, Pružinský v. r.
Dr, Kočíš v. r.

207.
Vyhláška

ministra hospodárstva
zo dňa 11. novembra 1944

o finančnom zabezpečení uskutočnenia
stokovej kanalizácie oblasti pri štátnej
hradskej v Okresnom sídle Myjava ako

vodnej stavby štátom podporovanej.

Podľa S 3 ods. 1 zákona, č. 20/1941 SI.
z. (v ďališomitexte — zákon“) a po dohode
s. ministrom financií vyhlasujem .finančné
zabezpečenie usktutočnenia stokovej kana
lizácie oblasti pri štátnej. hradskej v okres
nom sídle Myjava ako vodnej stavby štá
tom. podporovanej takto:

() Úlohu stavebníka
obec Myjava.

() Stavebný náklad činí 2,200.000 Ks.
Č) Stavbu bude udržovať na vlastný ná

klad a nebezpečenstvo stavebník.
() Časový program stavby sa určuje na

rok 1944,
[) Podľa $ 9 ods. 1 zákona poskytuje

štát na úhradu stavebného nákladu vyčí
sleného v ods. 2 príspevok v pôžičkovej
forme podľa: $ 10 ods. 1 zákona, a to 40%
do sumy 880.000 Ks. V dôsledku toho bude
štát platiť anuitu z pôžičky, ktorú polilic
ká obec Myjava obstará ma úhradu prí
spevku.

(“) Župa Trenčianska podľa úsnesenia
župného výboru č. 215/1944 prispieva po
dľa $ 9 ods, 2 zákona na úhraďu stavebné
ho mákladu vyčísleného v ods, 2 v hoto
vosti 15%: do sumy 330,000 Ks.

Dr. Medrický v. r.

vykoná politická

208.
Zákon

zo dňa 15. novembra 1944,
ktorým sa menia ustanovenia zákona o slu
žobných platoch opatrovateliek na niekto

rých neštátnych opatrovniach,

Snem. Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

ČI. I.

Ustanovenia84485 ods. 1 zákona č.
288/1941 SI. z. sa menia a znejú takto:

S 4.

) Výdavky spojené s úpravou aktív
nych požitkov podľa tohto zákona hradia
doterajší udržovatelia opaťrovní. Odpočiv

štátnych prostriedkov,
) Na. štátnych opatrovníach, wyhláse

ných za potrebné s hľadiska:verejných zá
ujmolv podľa $ 1, srážajú sa penzijné prí
spevky zo sľužobných požitkov opatrova
teliek vo výške určenej pre opatrovateľky
na štátnych opatrovniach a odvádzajú
sa do štátnej pokladnice.

) Neštátne detské opatrovateľky, ma
ktoré sa vzťahujúustanovenia tohto záko
na, podliehajú pre prípaď nemoci poisteniu
podľa zálkkonač. 270/1941 SI, z.

8 5,

() Ak Ministerstvo školstva a národnej
asveľľyv dohode s Ministerstvom financií
— a nakoľko ide o opatrovne sväzkov
územnej samosprávy — aj v dohode s. Mi
nísterstvom vnútra uzná, že daterajší udr
žovaltelia opatrovní, na ktoré sa vzťahuje
tento zákon, aktívne požitky opatrovate
liek podľa tohto zákona z vlastných prô
striedkov upraviť nevládzu, poskytne im
do výšky nedôchodku štátny príspevok.

ČI, II.

Ustanovenia ttohto zákona treba použiť
aj ohľadom opatrovateľiek. (S1 ods. 1), kto
ré boly v činnej službe alebo vo výslužbe
v čase od 1. januára 1942 do dňa nado
budnutia účinnosti tohito zákona.

čl. III.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia: vykoná ho minister školstva a



národnej osvety s ministrom vnútra a mi
nistrom financií.

Dr. Jozei Tíso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Dr. Štefan Tíso v. r.
Dr, Pružinský v. r.

Dr. Kočiš v. r.
Mach v. r.

209.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 27. októbra 1944

© dočasnom zrušení cla na nOvinový papier
tlačiarsky v kotúčoch,

) Podľa S 2 ods. 2 zákoma č. 258/1941
SI, z. v znení čl. I, ods. 2, zákona. č, 18/1944
SI. z. po dohode s Ministerstvom hospodár
stva zrušujem clo na novinový papier tla
čiansky v katúčoch z Nemecka — sadz.
pol. 296 a/1 — do množstva 250 (dvesto
päťdesiat) ťon a na čas do 31. decembra
1944 s podmienkou, že ho bude použité vý
lučne pre novinánske účely.

(7) Dowoz v ods. 1. uvedeného towa
Tu musí sa "uskutočníť cez Colný úrad Bra
tislava, ktorý povverujem:kontrolou uvede
ného množstva.

() Táto vyhláška nadobúda účinnosť
dňom 27, októbra 1944,

"Dr. Pružinský v. r,

210.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 9. novembra 1944,

ktorou sa vydáva štatút Fondu pre umož
nenie devízových obchodov,

Podľa. $ 2 ods, 3 nariadenia s mOcou zá
kona, č. 72/1944 SI. z. vydávam tento šta
tút Fonďu pre umožnenie devizových ob
chodov:

S 1.

Fond pre umožnenie devizových ob
chodov (v ďalšom. texte — „Fondď“),zria
dený nariadením s mocou zákona č. 72/1944
SL z. pri Slovenskej národnej banke v
Bratislave, je samostatnou právnickou

S 2.
osobou.

Majetok Fondu tvoria:
a) základný vklad. Slovenskej národnej

banky podľa $ 3 ods. 1 nariadenia s mo
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cou zákona, č. 72/1944 SI, z. vo výšk Ks
90,229.922.05, kán

b) prípadné ďaľšie dotácie Slovenskej
národnej banky podľa 8 3 ods. 2 natriade
nia s mocou zákona č. 72/1944 SI. z,,

c) výnos majettku uvedeného pod písm.
a) a b),

d) príjmy z činností podľa: 8 3 tohto
Štaltútu.

8 3.

() Účelom Fondu je napomáhať a umož
ňovať devizové Obchody a s nimi súvisiace
transakcie, potrebné v záujme slovenské
ho devizového hospodárstva.

() Cieľomdosiahnutia účelu uvedeného

a) preberať záruky za straty, ktoré slo
veniskí vývozci alebo dovozcí utnpia pri
obchode so zahraničím,

b) poskytovať úvery na financovanie
obchodov so žahramičím,

c) poskytlovať príspevky na umožnenie
obchodov so zahraničím,

d) v prípade naliehavej potreby usku
točniť na: vlastný účet obchody so zahra
ničím pod menom oprávnených firiem,

e) nadobúdať a zoudzovať účasť na pod
nikoch, dôležitých pre devízové hospo
dárnstvo.

8: 4.

Orgánmi Fondu sú:
a) guvernér Slovenskej národnej bam

ky,
b) kuratórium Fondu,
©) revízna komisia.

S5. "
Guvennér Slovenskej národnej banky

tkých veciach, ktoré nie st vyhradené ku
rattóriu Fondu.

86.
() Kuratórium Fondu má 4 členov a

rovnaký počet náhradníkov, ktorých dele
gujú zo svojich úradníkov Ministerstvo fi
nancií, Ministenstvo hospodánstva, Sloven
ská národná banka a Najvyššíúrad pre zá
sobovanie. Predsedu a jeho zástupcu si volí
kuraltórium zo svojich členov na jeden
nok.

(7) Kuratórium rozhoduje ma schô
dzkach, ktoré svoláva predseda alebo jeho
zástupca. Kuratórium je schopné usnášať
sa, ak sú prítomní okrem predsedu alebo
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jeho zástupcu aspoň dvaja ďalší členovia
kuraitória. Kuraltórium rozhoduje väčšínou
hlasov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedu: alebo jeho zástupcu.

S 7.

Do pôsobnosti Kurattória patrí:
a) rozhodovať o prevzatí záruky, po

skytnutí úveru alebo príspevku podľa 8 3
písm. a) až c) tohto štatútu a určovať pod
mienky, za ktorých sa preberá záruka ale
bo poskytuje úver alebo príspevok,

b) rozhodovať o. uskutočnení obchoďov
podľa 8 3 písm. 4) tohlto štatútu,

c) rozhodovať o kúpe a predaji účastín
podľa S 3 písm, e) tohto štatútu,

„ d) rozhodovať o zastúpení Fondu- v
správnych a dozorných orgánoch spoloč
ností, na ktorých má Fond účasť,

.e) schvaľovať účtovnú uzávierku Fon
du.

S 8.

() Prejavy Fondu sú záväzné, keď ich
podpíše guvernér Sľovenskej národnej ban
ky aleho dve osoby ním splnomocnené,
ktorých mená a spôsob podpisu sa oznámia
vyhláškou v obchodných miestnostiach
Slovenskej národnej banky.

(7) Majettok Fondu spravuje a bežnú
agendu Fondu vykonáva bezplatne Sloven
ská národná banka.

() Účtovný rok Fondu je totožný s ro
kkomkalendárnym.

g9.
() Dodržanie tohto štatútu a hospodá

renie s majetkom Fondu kontroluje troj
členná revízna komisia, ktorá pozostáva
zo zástupcov Ministerstva financií, Mini
sterstva hospodárstva a Slovenskej ná
rodnej banky,

() Revízna komisia preskúma aspoň
raz do roka celé hospodárenie a účtova
nie Fondu a o výsledku podá zprávu £gu
vernérovi Slovenskej. národnej banky, Mi
nisterstvu financií a Najvyššiemu kontrol
nému dvoru.

S 10.

Tento štatút nadobúďa účinnosť dňom
vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

211.
Nariadenie

zo dňa 13. novembra 1944
o podriadení príslušníkov štátnej polície

vojenskej súdnej právomoci, “

Vláda Slovenskej republiky podľa S 2
zákona č. 200/1944 SI, z, nariaďuje:

8 1.

Za brannej pohotovosti štátu príslušníci
štátnej polície podliehajú pre súdne :trest
né činy vojenskej súdnej právomoči: pre
administratívne priestupky a disciplinár
ne previnenia podliehajú disciplinárnej
právomoci svojich veliteľov (nadriade
ných) podľa zákona č. 154/1923 Sb. z. a n.
v znení vyhlášky č. 65/1935 Sb. z. a n.

S 2.

Osoby, uvedené v 8 1, podliehajú usta
noveniam vojenského trestného: zákona č.
19/1855R. z., najmä tiež ustanoveniam |.
dielu uveďeného zákona.

53.
Ustanovenia 88 31 až 35, 45 až 48 a 87

vojemiského trestného zákona č. 19/1855 R.

by uvedené v.8 1 tohto nariadenia naďo
budly v sbore, ktorého sú príslušníkmi,

S 4.

Príslušníkmi štátnej polície sa rozume
jú policajní kOnceptní úradníci, policajní
ľekári, policajní aktuárski úradníci, poli
cajní kancelárski úradníci, policajný po
mocný ikancelánsky personál a členovia
uniformovaného a neuniformovaného po
lícajného strážneho sboru,

8 5.

Ustanovenia ttohtonariadenia platia pre
trestné číny spáchané odo dňa nadobud:
nutia jeho účinnosti, S

S 6. .
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ná

A

Dr, Jozei Tiso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Haššík v. r. Dr. Medrícký v. r.
Dr, Pružínský v. r. Iné. Lednár v. r.

Dr. Ondruška v. r.
“ 

Tlač: Kníihtlačlareň
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zákonníkSlovenský
Čiastka 51, Ročník 1944.

212.
| Nariadenie

"zo dňa 20. novembra1944,
ktorým sa menívládne nariadenie o

- Slovenskej národnej banke.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 2
zákoná č. 200/1944 SI. z. nariaďuje:

ČI. I.

Ustanovenia 8 4 ods. 1 a 4 vľádnehno
nariadenia č. 44/1939 SI. z. sa menia a

. znejú takto:
„.„() Bankovky -musia byť kryté:
a) zlatom, devizami alebo zahraničný

mi cennými papiermi, zaistenými v ziate,
b) zmenkami, šekmi, cennými papiermi,

tovarovými záložnými listami, pôžičkami
na ručný záloh alebo na bežný účet,

U) Hodnoty uvedené v ods, 1 písm. b)
musia vyhovovať predpisom 55 6 až 9."

ČI. II.

v
riadenia č. 44/1939 SI, z. sa zrušujú.

ČI. III,

Ustanovenia 8 9 vládneho nariadenia
č. 44/1939 SI. z. sa menia a znejú takto:

„Banka je povinná poskytnúť štálu, v
rámci určenom vládou, úver na bežný
účet alebo eskoniom štátnych pokladnič
ných zmeniek sročných do troch mesia
cov. Úvery na bežný účet sú bezúročné a
môžu činiť najviac Ks 250,000.000.—."

ČI. IV,

Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťa
hujú aj na úvery poskytnuté štátu pred
účinnosťou tohto nariadenia.

Cena Ks 1.—,

g

čl. V, .

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister fi
nancií,

Dr. Jozef Tíso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Dr. Medrický v. r.
Ing. Lednár v. r.
Dr.Ondruškav. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r.
Dr, Kočiš v. r.

213.
Vyhláška

predsedu vlády
zo dňa 23. novembra 1944,

ktorou sa vyhlasuje usnesenie vlády o
zriadení Policajného riaditeľstva v Žiline,

Vláda Slovenskej republiky usnesením
zo dňa 16. novembra: 1944 podľa S 2 vlád
neho nariadenia č. 51/1936 Sb. z. a n. zria
ďuje Policajné riaditeľstvo v Žiline a zru
šuje Štátny policajný úrad v Žiline s účin
nosťou odo dňa 1. ďecembra 1944,
„Pôsobnosť Policajného riaditeľstva v
Žiline vzťahuje sa na územie mesta Žili
ny a vo svojom správnom obvode bude
vykonávať tiež pôsobnosť, ktorá prinále
žala Štátnemu policajnému úradu v Žiline.

Dr. Štefan Tíso v. r.

214.
Vyhláška

ministra národnej obrany
zo dňa 27. novembra 1944

o pôsobnosti Policajného riaditeľstva
v Žiline,

ČI. 1,

Vláda Slovenskej republiky podľa 82
vládneho nariadenia č. 51/1936 Sb. z. a n.
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usnesením zO dňa 16. novembra 1944 zria
dila Policajné riaditeľstvo v Žiline.

ČI. II.

Pôsobnosť Policajného riaditeľstva v Ži
line vzťahuje:sa na územie mesta Žiliny.

ČI. III.

Podľa S 11 ods.1 vládneho nariadenia
č. 51/1936 Sb. z. a n. vláda Sľovenskej
republiky súčasne určila, aby Policajné
riaditeľstvo v Žiline vykonávalo vo svojom
správnom Obvode (území) pôsobnosť v obo
re polície, ktorá patrí obciam a okresným
úradom, a to v rozsahu, ktorý určí mini
ster národnej obrany.

ČI. IV.

Podľa $811 ods. 1 vládneho nariadenia
č. 51/1936 Sb. z. a n. určuje sa pôsobnosť
Policajného riaditeľstva. takto:

1. stará sa o verejný poriadok, pokoj a
verejnú bezpečnosť,

2. vybavuie záležitosti ohlasovacie, zá
ležitosti cestovných pasov a cudzincov,

3. vykonáva políciu spoľkovú a shro
mažďovaciu,

4, políciu tlačovú,

>, políciu v obore zbraní a streliva,
prevádza policajno-bezpečnostné ustano
venia predpisOv o traskavinách,

6. vykonáva políciu divadeľnú, povoľu
je verejné produkcie, výstavy a predsta:
venia „(okrem divadelných koncesií a ki
nematografických — licencií) — schvaľuje
predkladané programy a texty piesní,

1. rozhoduje o postrku a vyhostení,
8. prevádza policajné Úradné. výkony

podľa ustanovení trestného poriadku,
9. vykonáva políciu mravnostnú,
10, poľicajné trestné súdnictvo v rám

ci platných predpisov,
11. udržuje v bezpečnosti a snadnosti

premávku na cestách a vybavuje policajné
záležitosti pri doptave žeľezničnej a le
teckej,

12, dozerá na hostince, kaviarne, noc
ľahárne, zábavné miesta a podobné pod
niky, taktiež na hry na verejných mie
stach a spolupôsobí pri výkone predpisov
o policajnej záverečnej hodine,

13. vybavuje záležitosti strát a náľe
zov.

čl. V.

Tálo vyhláška nadobúda účinnosť
dňom 1. decembra 1944.

Haššík v. [. Ni

Bratislave.
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215.
Nariadenie

zo dňa 22. novembra 1944
o opatreniach proti niektorým príslušní
kom brannej mocí, žandárstva a Štátnej

polície.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 2
zálkonač. 200/1944SI. z. nariaďuje:

8 1.

(") Dôstojníci z povolania, gážisti mimo
služobnej triedy a poddôstojníci Z povo
lania, ako: aj príslušníci žandárstva a štát
nej polície, ktorí pred 20. októbrom 1944
sa: samovoľne vzdialili z miesta svojho
služobného pridelenia alebo nevykonáva
fi svoju službu, ďalej, ktorí konali službu
nia území, ovládanom novstaleckými jed
notami "a do 20. októbira:1944ssa nepri
hlásili osobne.alebo písomne na Minister
stve nároďnej obrany, na Hlavnom veli

slušnom policajnom. riaditeľstve píľamo
alebo cez svoje naďriadené veliteľstvo,
úrad, posádkové veliteľstvo, vylučujú sa
týmito“dňom zo sboru, ktorého boli Drí
slušníkmi a strácajú svoju služobnú hod
nosť a všeťky Oprávnenia, práva a náro
ky, vyplývajúce zo služobného pomeru
pre seba a pre svojich rodinných prísluš
níkov.

() Minister národnej obrany v jednot
livých odôvodnených prípadoch môže po
voliť odchýlku z ustanovení ods. 1.

Č) V prípadoch osobitného zreteľa
hodných nevinným rodinným príslušníkom
osôb uvedených v ods, 1 Ministerstvo ná

nodnej obrany v dohode s Ministenstvom.
financií môže priznať príspevok na vý
živu až do výšky zaopatrovacích platov,
na ktoré by boli mali nárok, keby ich ži
viteľ bol zomrel dňa 20, októbra 1944,

Cena Ks 1.—.

S2.
Tolto nariadenie nadobúda účinnosť

dňomvyhlásenia, vykoná ho minister ná
rodnej obrany,

Dr. Jozef Tíso v. r. 2,
Dr. Štefan Tiso v. r.

Dr. Medrícký v. r.
Dr. Kočiš v. r

Mach v. r.

Haššík v. r.

Dr. Pružinský v, r. Ing. Lednár v. r.

216.
Nariadenie

zo dňa 22. novembra 1944
o výkone funkcie hlavného veliteľa míni

strom národnej obrany.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 2
zálkkona č. 200/1944 SI. z. nariaďuje:

S 1.

Pôsobnosť hlavného veliteľa, poťažne
veľiteľov armád podľa zákona č. 131/1936
Sb, z. a n, ako aj iných predpisov, vyko
náva v čase, keď títo nie sú vymenovaní,
minister národnej obrany.

S 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minisiter ná
rodnej obramy.

Dr. Jozei Tiso v. r.
Dr, Štefan Tíso v. T.

Mach v. r. Dr, Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Iné. Lednár v. r.
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217.
Nariadenie

zo dňa 22. novembra 1944,
ktorým sa mení zákon o Štátnom zdravot

ne-sociálnom ústave.

Vláda Slovenskej republiky poáľa 5 2
zákona č. 200/1944 SI. z. nariaďuje:

či. 1.

Ustanovenia S 1 zákona č.
SI. z. sa mena a znejú takto:

„8 1.

Prí Ministerstve vnútra zriaďuje sa
Štátny Izdravotne-sociálny ústav (v ďal
šom texte — „Ústav“), ktorý má: robiť
odborné výskumy pre štátnu zdravotnú
správu, vypomáhať jej v boji proti ná
kazltvým chorobám, odborne vychovávať
a prakiticky cvičiť zdravatnícky, lekársky
a pomocný personál, podporovať výcho
vu v preventívnom a sociálnom lekárstve,
robiť verejno-zdravotnícku propagandu a
vykonávať aj imé úlohy v záujme zlepšenia
zdravotných pomerov obyvateľstva, ktoré
Ústavu sverí Ministerstvo vnútra."

ČI. II.

Toto nariadenie madohbúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister vnú
ťra so zúčastnenými ministrami.

Dr, Jozet Tíso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

101/1939

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Haššík v. r. Dr. Kočiš v. r.
Dr. Pružinský v. r. Ing. Lednár v. r.

218,
Vládne nariadenie

zo dňa 22. novembra 1944,
ktorým sa mení vládne nariadenie o ne
mocenskom poistení dôchodcov invalidné
ho a starobého poistenia Roebotníckej so

ciálnej poisťovne,

Vláda Slovenskej republiky podľa či.
II. zákona č. 237/1942 SI. z. nariaďuje:

čl. 1.

Ustanovenie S 1 ods, 1 vládneho na
riadenia č. 81/1943 SL z, sa mení a znie
takto:

„C€)Požívateľia dôchodku (invalidné
ho, starobného, vďovského, vdoveckého a
sirotského) podľa zákona č. 221/1924 Sb.

Z. a n. v Znení právnych predpisov tento
zákon meniacich a doplňujúcich, ako
i osoby poberajúce dôchodok z Fondu pre
invalidné a starobné poistenie zamestnan
cov slovenských železníc alebo z Fondu
pre invaliďné a starobné poistenie pošto
vých zamestnancov, sú poistené pre: prí
paď nemoci u Robotníckej sociálnej po
isťovne, ak z iného dôchodku nepodlieha
JÚ verejnoprávnemu poisteniu a ak bý
vajú ma území Slovenskej republiky.“

ČI. II.

Ustanovenie 855 ods. 2 vládneho na
riadenia č. 81/1943 SI, z. sa mení a znie
takto:

„() Výdavky spojené s poskytovaním
lekárskej pomoci dôchodcom Robotníckej
sociáľnej poisťovne a ich rodinným prí
slušníkom znáša rentový odbor Robot
níckej sociáľnej poisťovne, výdavky na lie
ky a liečebné pomôcky poskytované týmto
osobám hradí nemocenský odbor Robot
nickej. sociálnej poisťovne. U dôchodcov
Fondu pre invalidné a starobné poistenie
zamestnancov slovenských železníc a ro
dinných príslušníkov týchťo dôchodcov
znáša výdavky spojené s poskytovaním
lekánskej pomocí Fond pre invaliďné a
starobné poistenie zamestnancov slovens
ských železníc. U dôchodcov Fondičťre
invalidné a starobné poistenie poštových
zamestnancov a rodinných príslušníkov
týchto dôchodcov, znáša tieto výdavky
Fond pre invalidné a starobné poistenie
poštových zamestnancov. Výdavky na lie:
ky a liečebné pomôcky poskytované poží
vateľom dôchodku z Fondu pre invalidné
a starobné poistenie zamestnancov slo
venských železníc a z Fondu pre invalíd
né a starobné polistenie poštových zamest
nancov, ako aj ich rodinných príslušní
kov, znáša nemocenský -odbor Robotníc
kej sociálnej poisťovne. Výdavky na le
kársku pomoc zisťulú sa ročne podľa prie
merného počtu požívateľovv dôchodku —
s výnimkou požívateľov dôchodku. síťot>
ského — k priemernému počtu poisten
cov predošlého roku.“

ČI. 11I.

Toto nariadenie nadobúdá účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister vnú
ťra so zúčasťnenými ministrami.

Dr, Štefan Tíso v. r.
Mach v. r,

Ing. Lednár v. r.
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219.
Nariadenie

zo dňa 28. novembra 1944
o vianočnej výpomoci štátnym a verejným
zamestnancom, o zmene a zrušení niekto
rých ustanovení o úsporných opatreniach
personálnych a o predížení platnosti nie
ktorých zákonov o drahotnýchprídavkoch,

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 2
zákona č. 200/1944 SI, Z. nariaďuje:

Diel Prvý.
Vianočná výpomoc.

s 1.

() Štátnym zamestnancom, ktorí dňa
1. decembra 1944 boli v činnej službe (S 6)
vyplatí sa v čase do 10. decembra 1944
vianočná výpomoc, a to:

a) ženatým zamestnancom (851 ods. 9
zák. č. 129/1942 SI, z.) . .. Ks 2,000.—,

b) ostatným —zamestnan
com . Ks 1.500.—.

Táto výpomoc sa zvyšuje na každé neza
opatrené dieťa, na ktoré zamestnanec po
berá výchovné alebo.príspevok na výcho
vu ($ 144 zák, č. 103/1926 Sb, z. a n. a
obdobné ustanovenia) o Ks 250.—,

() Ovdovelým, rozvedeným a ťozlúče
ným zamestnancom, ktorí sa pokladajú za
ženatých (5 1 ods, 9 zák. č. 129/1942 3l.
Z.), zvyšuje sa výpomoc o Ks 250.— fen
na druhé a každé ďalšie nezaOpatrené
dieťa,

() Zamestnancom, ktorí nie sú v ne
pretržitej. činnej službe aspoň 6 mesiacov,
patrí za každý mesiac služby “/,. výpomo
ci. Zamestnancom, ktorí boľi ďňa 1, de
cembra 1944 na neplatenej dovolenke, vý
pomoc nepatrí,

Č) Požívateľom odpočivných alebo za
opatrovacích platov, ktorí konajú službu
podľa nariadenia s mocou zákona č. 13!
1942 3I, z., vyplatí sa výpomoc podľa Ods.
1a 3,

() Zamestnancom — manželom — vy
platí sa výpomoc každému vo výške urče
nej v ods, 1 písm, b).

() Nepľne zamestnaným, ako aj uči
teľom uvedeným v 8 12 zákona č. 104/1926
Sb. z a n, patrí pomerná čiastka výpo
mOci podľa pomeru ich pracovnej doby

k pracovnej dobe pľne zamestnaných, tie

to čiasťky určí rezortný minister v dohode
s ministrom financií.

() Pre nárok a výšku výpomoci sú
smerodajné okolností, dané v deň 1, ďe
cembra 1944, Prí suspenzií prislúcha len
polovica výpomoci, ktorá by inak patrila.

S 2

) Poddôstojníkom z povolania (zák.
č. 65/1943 Sl. z.), ktorí boli dňa 1, decem
bra 1944 v činnej službe, vypľatí sa via
nočná výpomoc, a to:

a) ženatým . Ks 750.—,
b) sľobodným . Ks 500.—.
(Č) Ustanovenia $ 1 ods. 1 o splatnosti

a ustanovenia $ 1 ods, 35 a 7 platia ob
dobne.

8 3.

() Požívateľom odpočivných (zaOpatro
vacích) platov a štátnym zamestnancom
na dovolenke s čakateľným patrí k vý
služnému (čakateľnému, vdovskej, sirot
skej penzii) vianočná výpomoc v sume:

a) požívateľom výslužné
ho (čakateľného) , Ks 1.000.—,

b) požívateľom vdovskej
(sirotskej) penzie „.Ks 750—.
Táto výpomoc sa zvyšuje na každé neza
opatrené dieťa, na ktoré zamestnanec po
berá výchovné ($ 160 zák. č. 103/1926 Sb.
Z. a n. a obdobné ustanovenia), o Ks
250.—, :

() Požívateľom darov a penzií z milo
sti a odpočivných (zaopatrovacích) platov,
povolených podľa voľnej úvahy, patrí via
nočná výpomoc Ks 500.—,

Č) Ustanovenia 8 1 ods. 1 o splatnosti
výpomoci platia obdobne,

84.
Ak by podľa ustanovení 88 1 až 3

vznikol nárok na vianočnú výpomoc z via
cerých titulov, vyplatí sa len jedna víia
nočná výpomoc, a to vyššia,

85.

Vianočná výpomoc podľa tohto naria
denia nepodlieha dani dôchodkovej, sráž
ke z titulu penzijného príspevku, nezapo
číta sa do požitkov, ktoré tvoria základ
pre určenie poistného podľa predpisov o
verejnoprávnom poistení, nezapočítáva sa
pri vymeraní výslužného (provízie), je vy
ňatá z exekúcie (zo zaistenia, zastavenia
a postupu) okrem exekúcie na plnenie ali
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mentačnej povinnosti, nepočíta sa ani do
služobného príjmu určeného v $ 3 ods, 1

príjmu Ks 36.000.— podľa čl. IV. ods, 1
zálkona č. 102/1943 SI. z. a nie je ani pľa
tom podľa ustanovenia 8 5 zákona č. 110/
1940 SÍ. z.

86
) Štátnymi zamestnancami podľa $ 1

Sa rozumejú zamestnancí, na ktorých sa
vzťahuje zákon č. 103/1926 Sb, z a n a
predpisy vydané na zákľade $ 210 uvede
ného zákona, ©“

() Ustanovenia $8 1, 3 až 5 platia tiež:
a) pre osoby učiteľské, na ktoré sa

vzťahuje zákon č. 104/1926 Sb, z. a n. a
zákon č. 308/1940 Sl. z.,

b) pre profesorov diecezálnych teolo
gických učilíšť ($ 211 zák. č. 103/1926 Sb.
Z. a nL),

c) pre neštátnych profesorov stredných
a odborných škôl a učiíteských akadémií,

d) pre duchovných, ktorí poberajú od
štátu doplnok kongruy, alebo odpočivné
(zaopatrovacie) platy podľa zákona č.
122/1926 Sb. z. a n, poťažne zákona č.
70/1930Sb. z, a n.,

e) pre štátnych, obecných (mestských)
a obvodných lekárov, na ktorých sa vzťa
huje zákon č. 105/1926 Sb, z. a n.,

f) pre hľavného veliteľa, veliteľov a
veliteľských čakateľov Slovenskej pracov
nej služby,

£) pre štátnych zamestnancov na indi
viduáľnu smluvu vo vyšších službách, ak
ich služobný pľat nie je výslovne označe
ný ako mzda.

Diel druhý,
Predíženie platnosti niektorých zákonov

o drahotných prídavkoch,

S7.

znení zákona č. 139/1943 Sľ, z., platnosť
zákona č. 139/1943 SI. z. v znení "zákona
č. 169/1943 SI. z. a platnosť ustťamovenia
čl, Í. a IV, zákona č. 102/1943 SI, z. v zne
ní zákona č. 169/1943 SI. z., poťažne zá
kona č. 139/1943 SI. z. sa predlžuje do 31.
decembra 1945,

Diel tretí.
Zmena a zrušenie niektorých predpisov 0
úprave platov štátnych zamestnancov a o:

úsporných opatreniach personálnych,

S8. ne

Ustanovenia 8 2 zákona č. 2011941sLz. sa menia a znejú takto:
„() ZŽenatým zamestnancom v činnej

službe prislúcha pre vymeranie výslužné
ho nezapočitateľný mimOriadny príspevok:

a) pri služnom (častí jemu zodpoveda“
júcej — v ďalšom texte — „služné“) ne
presahujúcom Ks 8,280.—, ročne KXs
9.220.—,

b)pri služnom nad Ks 8,280.—, ale
nižšom než Ks 9,000.—, ročne Ks 5.100.—,

c) pri služnom Ks 9.000.— až Ks
19,800.—,ročne Ks 4.500.—, at

d) prí služnom nad Ks.19.800.—-,Točne
Ks 3,600.—,

£) Slobodným zamestnancom: (zamest
nankyniam) w činnej službe prislúcha pre
vymeranie výslužného nezapočitateľný mi
moriadny príspevok:

a) pri služnom nepresahujúcom Ks.
8.520.—, ročne Ks 2.880.—,

b) prí služnom nad Ks 8.520,—, ale niž

šom než Ks 9,000,—, ročne Ks 2,100.
c) pri sľužnom Ás 9,000.—, r

2,400.—, pri služnom nad Ks 9,000:—,:roč
ne Ks 1.800.—, 

P) Neplne zamestnanýmako aj učite
ľom uvedeným v S 12 zákona č. 104/1926
Sb. z. a m. prislúcha pomerná čiastka mi
moriadneho príspevku (ods. 1 a 2) podľa
pomeru ich pracovnej doby k pracovnej
dobe plne zamestnaných, tieto čiastky ur
čí rezortný minister v dohode s ministrom
financií.

(“)Mimoriadny príspevok (ods. 1 až.3)
vyplatí sa zároveň so služobným platom.

() Predpisy upravujúce vznik, zmenu

alebo zánik služobného platu platia i.pre.mimoriadny príspevok.
(“) U zamestnancov, ktorí nemajú služ

né, pokladá sa za časť platu služnému
zodpovedajúca príslušná penzijná (províz

na) ala dňa bez prípadných prídavkov(S 154 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n.,. $ 3I
ods, 3 vl, nar, č. 114/1926 Sb. z. a n. a
pod.).“

S9,
Ustanovenia 8 3 ods. 4 zákona č. 40/1941

SI. z. sa mení a znie takto:



„(“) Za ženatého podľa $ 2 ods. 1a $3
ods. 1 sa pokladajú aj ovdovelí, rozvedení
alebo rozlúčení zamestnancí, ak udržujú
spoločnú domácnosť aspoň s jedným die
ťaťom, na ktoré poberajú výchovné alebo
príspevok na výchovu ($ 144 zák, č. 103/
1926 Sb. z. a n. a obdobné ustanovenia).“

s 10.

Drahotné prídavky podľa zákonov č.
129/1942 SI. z., č. 232/1942 SI, z., č. 102/
1943 SI. z., č. 139/1943 SI. z. a č. 169/1943
SÍ. z. odo dňa nadobudnutia účinnosti
týchto“ zákonov nezapočítavajú sa do slu
žobných požiťkov, ktoré tvoria základ pre
určenie poistného podľa preďpisov o ve
rejnoprávnom penzijnom poistení.

8 11.

Ustanovenie S$ 1 ods. 4 vládneho nma
riadenia č. 380/1938 Sb. z. a n., S 11 záko
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na č. 40/1941 SI. z. a ustanovenie či. II.
zákona č. 102/1943 SI. z. sa zrušujú.

Diel štvrtý,
Záverečné ustanovenie,

8 12

Toto nariadenie nadobúda učinnosť
dňom vyhlásenia: vykonajú ho všetci čle
novia vlády,

Dr. Jozet Tíso v. r.

Dr. Štefan Tiso v. r.

Mach v. r.
Haššík v. r.

Dr. Kočiš v. r.

Dr. Medrícký v. r.

Dr. Pružínský v. r. Ing. Lednár v. r.
Dr. Ondruška v. r.
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Čiasika 53. Ročník 1944.HO
GBSAH: (220.—222,) 220, Nariadenie o mimoriadnych zásahoch do vedenia živnostenských spo

ločenstiev a prémií. — 221, Nariadenie, ktorým sa mení zákon o predaji tovaru za jed
notné ceny. — 222, Vyhláška ministra financií o paušalizovaní dane z obratu pri tuzem
skej mletej koreninovej paprike.

220.
“ Nariadenie

zo dňa 28. novembra 1944
o mimoriadnych zásahoch do vedenia živ

nostenských spoločenstiev a #rémií.

Vľáda Slovenskej republiky podľa 8 2
zákCna č. 200/1944 SI, z. nariaďuje:

51.
Účinnosť nariadenia s mocou zákona č.

112/1941 SI,z. v znení nariadenia s mo
cou zákona č. 246/1942 SI. z. sa predlžú
je do 31. decembra 1946.

82.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom 1. januára 1945, vykoná ho minister
hcspodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Jozei Tiso v. r.

Dr. Štefan Tíso v. r.
Mach“v. f. Dr. Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Ing. Lednár v. r.

Dr. Ondruška v. r.

221.
Nariadenie

zo dňa 28. novembra 1944,
ktorým sa mení zákon o predají tovaru za

jednotné ceny,

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 2
zákona č. 200/1944 SI. z. nariaďuje:

S1.

V S 1 ods, 2 zákona č. 251/1933 Sb. z.
a 1. v znení nariadenia s mocou zákona Č.

248/1942 SI. z av čl. II. vládneho nariade
nia č. 122/1937 Sb. z. a n. v znení nariade

Cena Ks 1.—,

nia s mocou zákona č. 248/1942 SI Zz.no
hradzujú sa slová „31. decembra 1944"

S 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
ďňom 1, januára 1945: vykoná ho minister
hospodárstva so zúčastnenými ministraini,

Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr. Štelan Tiso v, r.

Dr. Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr, Pružinský v. r. Ing. Lednár v. r.

Dr. Ondruška v. r.

Mach V. I,

222.
Vyhláška |

ministra financií
zo dňa 14. novembra 1944

o paušalizovaní dane z obratu prí tuzem
skej mletej korenínovej paprike,

Podľa S 19 ods. 8 zákona č. 210/1942
SILz. v dohoďe s ministrom hospodárstva
určujem:

() Namiesto dane z obratu podľazá
kona č. 210/1942 SI. z. určujem pri mletej
koreninovej paprike, vyrobenej v tuzem
sku, paušál,

(“)Paušál činí 7.5% z úplaty alebo, kde
niet úplaty, z riadnej (obecnej) ceny.

() Paušál je povinný platiť výrobca
(mľyn) obvykľým spôsobom v zákonných
mesačných splátkach príslušnému daňo
vému úradu (8520 ods. 1 č. Z zákona č.
210/1942 S[, z.).

() Z tuzemskej mletej koreninovej pa
príky vyvezenej do cudziny nie je výrobca
povinný platiť paušál, ak preukáže "jeho
vývoz spôsobom určeným v čl. 2 ods. 2 a
3 a čl. 8 vládneho nariadenia č. 259/1942
Sl z.
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€) Paušál vyrubujú a o daňovej poOvin
nosti rozhodujú úraďy, uvedené v čl. 23
vládneho nariadenia č. 250/1942 SI. z.: roz
hodovať o odvolaniach prislúcha úradom,

si deným v 8 21 ods. Z zákona č. 210/19421, z.

() Paušál sa vymáha spôsobom, urče
ným v $ 23 ods. 1 zákona č. 210/1942 SI, z

() Paušáľom je krytá Jaň z obratu zo
všetkých dodávok mletej koreninovej pa
priky, vyrobenej v tuzemsku.

() Obchodníci (vo veľkom i v malom)
sú povinní zďaniť zásoby tuzemskej mletej
koreninovej papriky, ktoré majú omi, ale
bo ktokoľvek, kto zásoby pre nich drží,
ďňa 14, decembra 1944 na sklade.
Podnikatelia, ktorí sú povinní zdaniť
zásoby, majú ďo 1, januára 1945 prí
slušnej daňovej správe oznámiť množstvo
a nákupnú cenu zásob, ktoré sú povinní
zdaniť:toto oznámenie, v ktorom musí byť
uvedené, že sa stalo podľa najlepšieho ve
domia a svedomia, má povahu daňového
soznania podľa S 17 ods, 1 zákona o dani
z obratu a dani prepychovej.

Daň zo zásob činí 3% nákupnej ceny
mletej koreninovej papriky a je splatná
1. februára 1945, platí sa príslušnému da
ňovému úradu.

Č) Ináč platia o paušále všetky usta
novenia zákona č. 210/1942 SI. z. a vlád
neho nariadenia č. 250/1942SI,z

(“) Úpľaty došľé po ďni účinnosti tejto

vyhlášky za dodávky tuzemskej mletejKoreninovej papriky, ktoré boľy uslrutoč
nené pred dňom účinnosti tejto vyhlášky,
zdania sa pravidelným spôsobom.

(") Minister financií si vyhradzuje ten
to paušál kedykoľvek zrušiť. Zásoby tu
zemskej mletej koreninovej papriky, kto
ré v čase zrušenia paušálu budú u podni
kateľov na skľaďe, nebudú pin dodávkach
podliehaťpravidelnej dani z obratu, ak
bol tento tovar u výrobcu už zdanený
paušálom.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť
dňom 15. decembra 1944,

Dr, Pružinský v. r,
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223.
Zákon

zo dňa 1. decembra 1944,
ktorým sa zrušujú výhody mimoriadnych
odpísov podľa zákona o priamych daniach

za brannej pohotovostí štátu,

Snem Slovenskej republiky sa usnie
sol na tomto zákone,

S 1.

Za: brannej pohotovosti štátu nepľatia
ustanovenia $ 10 ods. 2 a $ 79 ods, 1 písm.
f) zákona č. 76/1927 Sb. z. a n. v znení
právnych predpisov tento zákon menia
cich a doplňujúcich o výhodách mimoriad
nych odpisov ohľadom stavieb budov a
iných investícií začatých po nadobudnutí
účinnosti tohto zákona,

8 2,

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. ja
nuára 1945, vykoná ho minister financií.

Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr, Sokol v. r.

Dr. Štejan Tíso v. r.
Dr. Pružínský v. r.

224,
Zákon

zo dňa 1. decembra 1944
o štátnych ústavoch pre technické skúma
nie hmôt, strojov a prístrojov a 0 prízná
vaní práva verejnosti Obdobným neštát

nym ústavom,

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

81.

(") Pri vysokých technických školách
ako aj pri iných štátnych učilištiach, štát

Cena Ks 1.—,

nych úradoch, štátnych ústavoch alebo
štátnych podnikoch môže. viáda zakladať
štátne úsťavy pre technické skúmanie
hmôt, strojov a prístrojov.

() Úlohou ústavov podľa ods. 1 je:
a) vykonávať na príkaz príslušného

ústredného úradu alebo na žiadosť iných
úradov, súdov, ako aj súkromných osôb
mechanické, analytické a mikroskopické
skúšky, rozbory a skúmania hmôt, výrob
kov, strojov, prístrojov a tovarov každého
druhu:

b) podávať odborné posudky na-zákla
de výkonov podľa písm. a).

(%)Pri vykonávaní úloh uvedených v
ods. 2 pokračujú Ústavy samostatne.

SZ.

") Neštátnym ústavom, skúšobniam a
iným zariadeniam, ktoré vykonávajú čin
nosť uvedenú v $ 1 ods. 2, môže vláda prí
znať právo verejnosti. Udeleniz práva ve
rejnosti možno viazať na podmienky.

() Neštátnym ústavom, skúšobniam a
zariadeniam možno priznať právo verejno

a) zamestnanci poverení skúšaním, roz
borom a skúmaním majú odbornú spôso
bilosť,

b) sú vybavené takými zamiadeniami,
ktoré sú potrebné na odborný výkon.skúš
ky, rozboru alebo skúmania,

c) ich zariadenia podľa písm. b) sú vo
vyhovujúcich miestnostiach,

d) ich činnosťou nebude ohrozený ži
vot alebo majetok iného,

e) osobné a vecné náklady na ich udr
žovanie sú zaistené.

() Neštátne ústavy, skúšobne a iné za
riadenia, ktorým Sa prizná právo verej
nosti podľa ods. 1 a 2, sú oprávnené vy
dávať osvedčenia o výstedkoch skúšok,
rozborov a skúmaní nimi vykonaných, Tie
to osvedčenia sú verejnými listinami,
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() Právo verejnosti udelené podľa ods.
1 a 2 možno odňať, ak pominú predpokla
dy, Za ktorých. bolo udelené, alebo pre iné
dôvody verejného záujmu.

8 3.

() Vláďa určí nariadením, v ktorých
prípadoch možno vyberať osobitné poplat
ky za výkony uvedenéváš la 2,

€) Výšku poplatkov podľa ods, 1 určí
sadzobníkom a vyhlási v Úradných novi
nách príslušný rezortný minister v doho
de s ministrom financií.

s4.
Pôsobnosť ústavov podľa $8 1 a 2 ne

dotýka sa technického pokusníctva a vý
skumníctva ako pomôcky vedeckého bá
dania a pôsobnosti už jestvujúcich ústa
vov, laboratórií a skúšobní,

8 5.
"Tento zákon nadobúda účinnosť dňom

vyhlásenia, vykoná ho minister ďopravy
a verejných prác so zúčastnenými mini
strami,

Dr. Jozei Tíso v, r.
Dr. Sokol v. r.

Ásr.Štefan Tiso v. r.

Dr, "Pružinskýv. r. Dr, Kočišv.r.
Š Ing, Lednár v. r.

225.
Nariadenie

zo dňa 6. novembra 1944
o vojnovej prirážke k dani z cukru.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 2
zákonač. 200/1944SI. z. nariaďuje:

S 1

K dani z cukru uvedenej v 8 1 bod 1
zákona č. 98/1926 Sb. z. a n. sa určuje voj
nová prirážka v sume Ks 300.-—za 100 ké
čistej váhy cukru.

S2.

Vojnová prirážka, sa vyberá súčasne
s daňou z cukru a platia pre ňu obdobné
ustanovenia zákOna o daní z cukru.

S 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom: vyhlásenia, vykoná ho minister fi
nancií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Jozei Tiso v. r.
Dr. Štejan Tiso v. r.

Mach v. r. Dr, Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr, Pružinský v. r. Ing. Lednár v. r.

Dr, Ondruška v. r.

Tlač:
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do účinnosti.

226.
Nariadenie

Zo dňa 6. decembra 1944
o vojnovej prírážke k dani zo

zapaľovadiel,

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 2
zákona č. 200/1944 SI, z. nariaďuje:

s 1.
() K sadzbám dame zo zapaľovadiel,

uvedeným v 8$1 ods. 1 písm. a), b) a c) zá
kona č. 1/1932 Sb. z. a n., Sa určuje vojno
vá prirážka vo výške 10 haľierov,

() Vojnová prirážka (ods. 1) sa vybe
rá spolu s daňou zo zapaľovadiel a platia
pre ňu obdobné ustanovenia o tejto dani.

8 2.

Zásoby zápaliek a zapaľovacích svie
čok podliehajú dodatočnej: vojnovej prí
rážke vo výške určenej v $81, ak sú v deň
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia
v továrňach na zápalky alebo v obcho
doch. Dodatočnej vojnovej prirážke ne
podlieha však zásoba zápaliek a zapaľo
vacích sviečok, ak nepresahuje jednu celú
debnu.

S 3.

Vyrábatelia zápaliek a zapaľovacích
sviečok, ako aj obchodníci so zápalkami
a zapaľovacími sviečkami — ak majú na
sklade viac než jednu debnu — sú povinní
ohlásiť príslušnému dôchodkovému kon
trolnému úradu najneskôr v ôsmy deň po
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia zá
sobu a druh zápaliek a zapaľovacích svie
čok, ako aj miesto a miestnosť, kde sú
uložené.

Cena Ks 1.20.

S4.

") Kto nepodá ohlášku o zásobách zá
paliek a zapaľovacích sviečok v lehote
určenej v 8 3, alebo kto udá v nej menšie
množstvo, než má na skľade, potresce sa
jeďno- až osemnásobkom skrátenej alebo
ohrozenej dodatočnej vojnovej prirážky.

() Iné nesprávnosti v ohláške, ktoré sa
nevzťahujú na množstvo zápaliek alebo za
paľovacích sviečok, treba trestať poriad
kovými pokutami od Ks 20— do Ks
400.—.

85.

Spôsob zistenia zásob a ich dodatoč
ného zdanenia vojnovou prirážkou určí
vlákla nariadením,

8 6.

Toto mariadenie naďobúďa účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister fi
nancií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Jozei Tíso v. r.
Dr, Štefan Tíso v, r.

Haššík v. r. Dr. Medtícký v. r.
Dr. Pružinskýv. r. Ing. Lednár v. r.
Dr. Kočiš v. r. Dr, Ondruška v, r.

8

227.

Vládne nariadenie
zo dňa 6. decembra 1944,

ktorým sa vykonáva nariadenie o vojno
vej prirážke k daní zo zapaľovadiel,

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 5
nariadenia č. 226/1944SI. z. nariaďuje:
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51.
Predmet dodatočnej vojnovej prírážky.

Dodatočnej "vojnovej prirážke sú pod
robené zásoby zápaliek a zapaľovacích
sviečok, ktoré sú v deň nadobudnutia
účinnosti nariadenia č. 226/1944 SI, z. v to
várňach na zápaľky alebo v obchodoch.

8 2.

Oslobodenie od vojnovej prirážky.

Od dodatočnej vojnovej prirážky (S 1)
sú oslobodené:

a) zásoby zápaliek a zapaľovacích
sviečok, :ak nepresahujú jednu celú debnu
(pôvodného balenia z továrne),

b) zápallky a zapalovacie sviečky, kto
ré sú podľa pľatných ustanovení Oslobo
dené od dane zo zapaľovadiel,

5 3.

Ohláška.

() Ohľášku podľa S 3 nariadenia č.
226/1944 SI. z. treba podať dvojmo podľa
vzoru uvedeného v prílohe tohto vládne
ho nariadenia. Ohľášku treba podať dô
chodkovému kontrolnému Úradu, v Obvo
de ktorého sa 1nacháďza zásoba podlieha
júca dodatočnej vojnovej prirážke.

() Zápalky a zapaľovacie sviečky,
podliehajúce ďodalttočnej vojnovej prniráž
ke, ak sú v čase určenom na ohlásenie (5
3 nar. č. 226/1944 SÍ. z) v doprave
a neboľy už ohlásené a dodatočne zdane
né, je prijímateľ povinný písomne ohlásiť
predpísanou ohláškou (ods. 1) miestne prí
sľušnému —dôchodkovému kontrolnému
úradu, a to najneskôr do 48 hodím.po ob
držaní zásielky.

() Dôchodkové kontrolné úrady o do
šlých ohľáškach vedú záznam, do ktorého
zapíšu ohlášky v tom poradí, v akom do
šly, pričom käždý zápis opatria porado
vým číslom, V zázname treba uviesť me
no a bydlisko osoby (firmy) povinnej za
platiť dodatočnú vojnovú prirážku, množ
stvo a druh zápaľiek a zapaľovacích svie
čok a výšku ďodatočnej vojnovej priráž

ky, Poradové číslo záznamu musí byť vy
hlásené v obidvoch rovnopisoch ohlášky.

S 4.

Úradné prejednanie,

U) Dôchodkové Kontrolné úrady, u
ktorých sa podávajú ohlášky zásob, pod
robených dodatočnej vojnovej prirážke,
preskúšajú ohlášku a príkročia urýchlene
k úradnému zisteniu zásob, a fo v to
várňach na zápalky — podľa sklľadných
kníh a denných výkazov, u obchodníkov
— spočítaním debien, pričom sa presved
čia skusmo o obsahu debien a o balení.

() Na obidvoch rovnopisoch ohlášky
podanej obchodníkom treba uviesť výsle
dok úradného vyšetrenia, sumu pripada
júcej dodatočnej vojnovej prírážky a pla
tobné miesto, kde sa má dodatočná voj
nová prirážka zaplatiť. Jedno vyhotove
nie ohľášky treba vrátiť osobe povinnej za
platiť doďatočnú vojnovú prirážku, prí
padne jej zástupcovi,

() Doďatočnú vojnovú prirážku z úrad
ne zistenej zásoby, uvedenej na ohláške,
musí obchodník zapľatiť do 8 dní po do
ručení vráteného rovnopisu Ohlášky na
účet Ministerstva financií. Pritom treba
vyznačiť na každom diele šekového vplat
ného fístku účel platby (dodatolčnávojn
vá prirážka k dani zo zapaľovadiel) a po
radové číslo uvedené na ohláške. Včas
nezaplatená dodatočná vojnová prirážka
Sa vymáha exekučne,

(“) Vyrábatelia zápaliek a zapaľova
cích sviečok zaplatia dodatočnú vojnovú
prirážku zo zistených zásob spôsobom
obvyklým pri platení ďane zo zapaľova
diel.

S 5.

Ustanovenia záverečné.

Toto nariadenie naďobúďa účinnosť
dňom 21. decembra 1944: vykoná ho mini
ster financií. /

Dr. Štefan Tiso v. r.
Dr, Pružinský v. r.
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Príloha k vl. nar. č. 221/1944 SI, z.
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OHLÁŠKA
zásob zápaliek a zapaľovacích sviečok, podrobených dodatočnej vojnovej prirážke,
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Úradné vybavenie.

1. Podané dňa |... 1944č. položky|... záznamu

2. Výsledok úradného šetrenia vykonaného dňa 1944,

3. Z úradne zisteného množstva zápaliek a zapaľovacích sviečok činí doďatolčná voj

nová prirážka Ks haľ. slovom

ktorú treba zaplatiť najneskôr do 8 dní na šekové konto Ministenstva financií č.
.1“6380.

V o1944,
Podpis strany: Úradná pečiatka a.podpis:
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228.

Nariadenie
zo dňa 6. decembra 1944

o sprísnení trestov u trestných činov po
dľa zákona o traskavinách a zákona o
prísnejšom trestaní neoprávnenej držby

zbrane za brannej pohotovosti štátu.

Vláďa Slovenskej republiky podľa S 2
zákona č. 200/1944 Sl. z. nariaďuje:

ČI, I.

() Kto za brannej pohotovosti štátu
spácha trestné činy podľa 8 2 ods. 1 a 88
3 až 1 zákoma č. 34/1941 SI. z., potresce
Sa pre zločin trestom smrti.

(Č)Ak štátna správa vyzve vyhláškou
obyvateľstvo. vydať traskaviny, nepotres
ce sa pre trestné činy podľa zákona č.
34/1941 Sl. z. spáchané držbou traskavín,
kto traskaviny odovzdá úradu v lehote
určenej vyhláškou, ani ten, kto túto 0so
bu podľa ustanovení S 8 uvedeného záko
na neoznámil.

() V pokračovaní pre činy trestné po
dľa ods. 1 platia v občianskom súdnictve
ustanovenia zákona č. 169/1941 SI, z. a zá
konných predpisov tento zákon doplň-isú
cich.

čl. II.

Tresty na slobode určené v 8 1 záko
na č. 91/1942 SI, z. sa menia na trest smrti
a tresty na slobode určené v $ 2 uvede
ného zákona — na trestnicu do 15 rokov.

ČI. III.

Pri odsúdení pre zľočiny podľa 8 2 zá
kona č. 91/1942 SI. z. vylučuje sa použitie
$ 92 trestného zákona, poťažne S 45 záko
na č, 262/1941 SI. z. a S 92 vojenského
trestného zákona.

čl. IV.

Ustanovenia tohto nariadenia platia
i pre osoby podriadené vojenskej súdnej
právomoci,

ČI V.

Toto nariadenie nadobudne účinnosť

dňom vyhlásenia, vykoná ho Minister pra
vosúdia s ministrom národnej obrany.

Dr. Jozei Tíso v. r.
Dr. Štefan Tiso v. r.

Haššík v. r. Dr, Medrícký v. r.
Dr. Pružinský v. r. Ing. Lednár v. r.
Dr. Kočíš v. r. Dr, Ondruška v. r.

229.
Nariadenie

zo dňa 6. decembra 1944
o trestaní podporOvania osôb vyvíjajúcich
činnosť štátu nepriateľskú a o prísnejšom
trestaní falšovania osobných preukazov.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 2
zákona č. 200/1944 SI. z. nariaďuje:

S1.

U) Kto za brannej pohotovosti štátu
prechováva osobu, o ktorej vie alebo mô
že o nej predpokladať, že sa zúčastňuje
ná činnosti štátu nepriateľskej, alebo. ta
kejto osobe poskytne prístrešie alebo inú
pomoc, potresce sa — ak nejde o čin prí
nejšie trestný podľa iných ustanovení —
pre zločin trestnicou do 15 rokov,

() Kto sa o skutočnosti uvedenej v
ods. 1 hodnoverným spôsobom dozvie a
neoznámi to bezodkľadne príslušnému
úraďu alebo bezpečnostnému orgánu, hoci
tak mohol urobíť Tahko a bez nebezpečen
stva pre seba alebo osoby blízke (8 46
ods. 4 zák. č. 320/1940 SI, z.) potresce sa
pre zločin žalánom do dvoch rokov, a ak
maľ obzvláštnu povinnosť to oznámiť, ža
lárom do páť rokov. i

S2.

Trestnicou do 15 rokov Sa potresce,
kto za brannej pohotovosti štátu:

a) zhotoví nepravý osobný preukaz
alebo pravý osobný preukaz poruší za tým
účelom, aby bol zneužitý,

b) inej osobe za účelom zneužitia spro
streďkuje osobný preukaz, o ktorom vie, že
je nepravý alebo porušený,

c) inej osobe odovzdá osobný preukaz
Za účelom zneužitia,

d) nepravý, porušený alebo síce pravý
ale cudzí osobný preukaz použije.
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s 3.

U osôb, ktoré v čase spáchania trest
ného činu podľa $8 1 a 2 dovfšily 18 ro
kov, je podmienečný odklad výkonu tre
stu vylúčený.

S4.

Toto nariadenie platí aj pre osoby
podriadené vojenskej súdnej právomoci.

s 5.

V pokračovaní pre trestné číny podľa
58 1 a 2 platia v občianskom trestnom
súdnictve ustanovenia zákona č. 169/1941
SI z. a právnych predpisov tento zákon
meniacich a doplňujúcich.

86.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia: vykoná ho minister pra
vosúdia a minister národnej obrany.

Dr. Jozef Tíso v. r.
| Dr. Štefan Tíso v. r.

Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr, Pružínský v. r. lng. Lednár v. r.
Dr. Kočiš v. r. Dr, Ondruška v. r.

230.
Nariadenie |

zo dňa 6. decembra 1944,
ktorým sa menia niektoré ustanovenia zá
kona o uvedení vojenského trestného po

riadku do účinnosti.

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 2
zákona č. 200/1944 SI. z. nariaďuje:

či. I.

Ustanovenie $ 44 zákona č. 262/1941
SI, z. sa nahradzuje ustanoveniami tohto
znenia:

„C) Pri ukladaní a vykonávaní trestov
na slobode podľa zákonných ustanovení,
platných zároveň pre obľasť občianskeho
trestného súdnictva, majú sa použiť tieto
zásady:

a) zatvorenie rOvná sa väzeníu podľa
ustanovení vojenského trestného žákona:

b) väzenie rovná sa tuhému väzeniu
podľa ustanovení vojenského trestného
zákona,

c) žalár podľa ustanovení trestného
zákoma a žalár podľa ustanovení vojen
ského trestného zákona sú rovnaké:

d) trestnica rovná sa ťažkému žaláru
podľa ustanovení vojenského trestného
zákona.

() Kde zákonné ustanovenia platné
zároveň pre oblasť občianskeho trestného:
súdnictva pri trestoch na slobode neuvá
ďzajú spodné hranice trestných sadzieb,
pre vojenské súdnictvo určujú sa takto:

a) pri zatvorení 3 hodiny,
b) prí väzení 1 deň,
c) pri žaláni 6 mesiacov,
ď) pri trestnici 2 roky.
Č) Ak by podľa platných zákonov vo

ods, 1 maly uložiť trest takého druhu, kto
TýSa vo vojenskom trestnom práve nevy
skytuje, majú uložiť namiesto neho trest,
ktorý podľa trestného práva vojenského:

v vez 86je onomu druhu trestu najbližší.

či, II.

Toto nariadnie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister ná
rodnej obrany.

Dr. Jozei Tiso v. r.,
Dr. Štefan Tiso v. r.

Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružínský v. r. Iné. Lednár v. r.
Dr. Kočíš v. r. Dr. Ondruška v. r.



slovenský zákonník
5„Čiastka. 56.

„OBSAH: (231.

Ročník 1944.

Nariadenie o podria.

„ „zmenkoprávnych lehôt,
o prechodnej úprave niektorých

náVaz sy231.Pa Nariadenie
zo dňa 13. decembra 1944

o splnomocnení Robotníckej sociálnej po
isťovne na „poskytnutie jednorázovej vý

. pomocí niektorým dôchodcom,

Vláda Slovenskej republiky podľa 3 2
zákona č. 200/1944 SI, z. nariaďuje:

S 1.
“a. Robotnícka. sociálna: poisťovňa: V

Bratislave môže:dôchodcom:- invalidného
a starobn
baníckeho — okrem Židov —. poskytnúť
za rok 1944 jednotázovú drahotnú výpo
moc,a to:

a) Ks 250,—požívateľom invalidného
a starobného dôchodku (provízie), táto
výpomoc sa zvyšuje o Ks 100.— na kaž

žívateľ dôchodku (provízie) stará a ktoré
by malo,„nárok. na-:sirotský dôchodok v
prípäde“jeho, "úmrtia,

b)“ Ks 200.— požívateľom dôchodkú
(provízie) vdoviského (vdeveckého),

c) Ks 100.— „požívateľom sirotského
dôchodku (provízie), ak sú jednostranne
osirelí,

„d) Kis 200.— požívateľom: sirotského
ďôchodku (provízie), ak sú obojstranne
osirelí,

7) Výpomoc podľa ods. 1 vyplatí Ro
botnícka sociáľna poisťovňa tým požíva
teľom invalidného. a stanobného dôchodku
(provízie), ktorí majú nárok na výpratu
príslušného dôchodku (provízie) ma me
siac december 1944,

) V prípade smrti požívateľa dôchod
ku (provízie) vyplatí Robotnícka sociálna
poisťovňa výpomoc (ods. 1) jeho dedi
čom.

Cena Ks 1.—.

82.
Toto nariadenie

dňom —vyhlásenia,
nadobúda účinnosť

vykoná ho minister
vnútra.

Dr. Jozet Tiso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Mach v. r. Dr. Pružinský v. r.
Haššík v. r. Dr. Kočiš v. r.

Dr. Medrický v. r.

- 232..
„ Nariadenie

„zo:dňa 13. decembra. 1944
o podriadení príslušníkov Hlinkovej gáť
dy, Hlinkovej mládeže a Slovenskej pra
covnej služby vojenskej súdnej právomocí,

"Vláda Slovenskej republiky podľa 8 2
zákona č. 200/1944 SI. z. nariaďuje: M

() Za. brarinej pohotovosti „štátu prí
slušníci Hlinkovej- fardy, Hlinkovej“mlá
deže a Slovenskej pracovnej služby povo
ľaní a konajúci službu podľa $ 28 zákona
č. 50/1944 Sl. z. alebo pribraní do služby

zákona č. 30/1943 SI, z. podliehajú pre
súdne trestné činy vojenskej súdnej prá
vomoci: pre administratívne priestupky a
disciplinárne previnenia podliehajú disci
plinárnej právomoci svojich. veliteľov
(nadriadených) podľa zákona č. 154/1923
Sb. z. a n. v znení vyhlášky ministra ná
rodnej obrany č. 65/1935 Sb, z. a n.

() Príslušníci Hlinkovej gardy, Hlinko
vej mládeže a Slovenskej pracovnej služby
sú viazaní -od nastúpenia služby podľa
ods. 1 služobnou povinnosťou až do pre
pustenia z tejto služby.
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82.

veniam vojenského trestného zákona č.
19/1855 R. z., najmä tiež ustanoveniam II.
ďielu uvedeného zákona.

S 3.

Ustanovenia SS 31 až 35, 45 až 48 a 87
vojenského trestného zákona č. 141555

-R. z. sa vzťahujú aj na hodnosti, kloré
osoby uvedené v 8 1 nadobudly v sbore,
ktorého sú príslušníkmi.

S 4.

Ustanovenia tohto nariadenia platia
pre trestné činy spáchané odo dňa nado
budnutia jeho účinnosti,

S5.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia, vykoná. ho minister ná
rodnej obrany.

Dr. Jozef Tiso v. 1.
Dr. Štefan Tiso v. r.

Mach v. r. Dr. Pružinský v. r.
Haššík v. r. Dr. Kočiš v. r.

Dr. Medrický v. r.

233.
„Nariadenie

zo dňa 13. decembra 1944
o prechodnej úprave niektorých zmenko

právnych lehôt,
Vláďa Slovenskej republiky podľa 8 2

zákona čí, 200/1944 Sl. z. nariaďuje:

S1.

() Lehoty na uplatnenie a splnenie
zmenkových nárokov sa predlžujú do 31.
decembra 1945 pri tých zmenkách, v kto
rých niektorá zo zmenkoprávne zaviaza
ných osôb alebo zmenkový veriteľ komá
činnú vojenskú službu za brannej pohoto
vosti štátu (v ďalšom texte —- „vojenská
osoba v činnej službe“).

(7) Vojenským osobám v činnej službe
sa kladú naroveň:

a) osoby, vykonávajúce služby podľa 8
26 ods. 1 písm. c) zákona č. 30/1943 SI, z.,

b) osoby vykonávajúce osobné úkony
podľa zákona o obrane štátu,

c) osoby vykonávajúce dobrovoľnú
službu zdnavotnú v armáde,

d) osoby, prideľené. k službe armády,
nakoľko nie sú už zahrnuťé pod písm, a)
až c).

82.
Doba predíženia podľa $8 1 nezapočí

tava sa do doby premlčacej, ani do lehoty,
v ktorej treba nárok zo zmenky uplatňo
vať alebo učiniť opatrenie na zachovanie
práv zo zmienky,

S 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom 1, januára 1945: vykoná ho ininister
pravosúdia so zúčastnenými miaistrami,

Dr. Jozef Tíso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Dr. Pružinský v. r.
Dr. Kočiš v. r.

Dr. Medrický v. r.

Mach v. r.
Haššík v. r.



Čiastka 57. „Ročník 1944.

o poskytnutí jednorázovej výpomociniektorým .dôchodcom, požívajúcim dôchodky podľa
právnych predpisov 6 úrazovom poistení priemyselných a obchodných zamestnancov. —
236. Vládne nariadenie, ktorým sa. predlžuje platnosť niektorých poznámok colného sa.
dzobníka. — 2937. Nariadenie o sociálnych náčelníkoch v súkromných podnikoch. —
238. Nariadenie ktorým sa predlžuje účinnosť zákona o ochrane nájomníkov. — 239.
Nariadenie ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona o podpore výstavby prie.
myslu. — 941. Nariadenie, o povinnom ukladaní časti ziskov. — 94], Nariadenie o ná
hraďe výdavkov spojených s odsunom vecí z niektorých oblastí štátu. — 242, Naria.
denie o predížení platnosti nariadenia s mocou zákona 0 finančných úľavách pri úprave
niektorých pomerov peňažných ústavov a súkromných poisťovní. — 2943..Nariadenie
o predížení platnosti opatrenia Stáleho výboru o vyvlastnení a o niektorých iných opa.
treniach k cieľom hospodárskeho prebudovania štátu alebo dočasného hospodárskeho
zaistenia nezamestnaných osôb. — 944, Nariadenie, ktorým sa menia vládne nariaďenia,
o Slovenskej národnej banke, — 245. Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú pred.

pisy o slovenskej mene. ——246. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie
o železničných tarifách a tarifných sľavách. — 94. Nariadenie o služobnom prídavku
zamestnancov štátu pri výkone služby mimoriadne ohrozených, — 948, Zákon o Slo
venskej vysokej škole obchodnej v Bratislave. — 249. Vládne nariadenie o určení dočas
ného sídla pre Hlavný súd a Hlavné štátne zastupiteľstvo v Prešove. — 950. Nariadenie,
ktorým sa mení nariadenie s mocou zákona o osobitných poplatkoch pri povoľovaní
vývozu do cudziny. — 251. Nariadenie o splnomocnení Penzijného ústavu súkromných
úradníkov na poskytnutie jednorázovej výpomoci svojim dôchodcom. — 952, Vyhláška
ministra zahraničných vecí o Zmene soznamu ústredných úradov pripojeného k sloven
gko.chorvátskej dohode o upravení vzájomných občianskoprávnych stykov. — 2953,Na.
riaďenie o zmene zákona o využití liečivých a minerálnych prameňov na ciele verejné
ho zdravotníctva. — 954, Vyhláška predsedu vlády o oprave tlačových chýb vznik
lých pri vyhlasovaní právnych predpisov v Slovenskom zákonníku.

234.
Nariadenie

k Maďarsku pri určení východnej hranice
Slovenskej republiky,

zo dňa 19. decembra 1944
o predížení zmenkoprávnych lehôt,

Vláda Slovenskej republiky podľa S 2
zákona č. 200/1944 SI,.z. nariaďuje:

81.
Lehoty na uplatnenie zmenkových ná

rokov sa predlžujú do 31. decembra 1945
ohľadom tých zmeniek, kde niektorá zo
zmenkoprávne zaviazaných osôb alebo
zmenkový veriteľ dňa 5. novembra 1938
alebo neskoršie maly svoje bydlisko
(sídľo) na území pripojenom k Maďarsku,
alebo dňa 15. marca 1939 alebo neskoršie
— na tej čiastke bývaľej Česko-Sloven
skej republiky, ktorú tvorilo územie Pro
tektorátu Čechy a Morava a Karpatská
Ukrajina, ako i ma území pripojenom

Cena Ks 2.—,

8 2,

Ustanovenie S 1 sa vzťahuje i na zmen
ky, ktoré boly domiícilované a splatné u
úsltavov, ktoré majú sídlo na území Slo
venskej republiky, ak sú splnené poď
mienky uvedené v 8 1.

S 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
ďňom 1. januára 1945, vykoná ho minister

Dr. Jozeí Tíso v. r.,
Dr. Štefan Tíso v. r.

Mach v. r. Dr. Kočíš v. r.
Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružínský v. r. Iné. Lednárv. r.
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233.
Nariadenie

zo dňa 21. decembra 1944
o poskytnutí jednorázovej drahotnej výpo
moci niektorým dôchodcom, požívajúcim
dôchodky podľa právnych predpísov o
úrazovom poistení priemyselných a ob

chodných zamestnancov.

Vláďa Slovenskej republiky podľa 8 2
zákona č. 200/1944 SI. z. nariaďuje:

S 1.

Robotnícka sociálna poisťovňa poskyt
ne do konča roku 1944 jednorázovú dra
hotnú výpomoc dôchodcom úrazového po
istenia podľa zák. čl. XIX/1907 a právnych
predpisov tento zákonný článok menia
cich a ďoplňujúcich:

a) ktorí požívajú invalidný dôchodok
z úrazu nastalého pred 1. júlom. 1921, ak
strata ich pracovnej spôsobilosti dosahu
je aspoň 209/1,

b) ktorým bol upravený dôchodok po

S ustainovení čl. III zákona č. 15/1943. Z

c) pozostalým (vdovám, sirotám, rodi
čom a starými rodičom), ktorí požívajú dô
choďky z úrazov, nastalých do 31. decem
bra 1942 včítane.

8 2.

() Výška jednorázovej drahotnej vý
pomoci činí pri strate pracovnej. spôsobi
losti:

a) od 20%0 do 415]:%/ vylúčene v sume
1/2 mesačného dôchodku:

b) oď 41“/,0/ do 665/.0/. vylúčeme v su
me “, mesačného dôchodku:

c) od 66%/.0/5a vyššej v sume 1!/4 me
sačného: dôchoďku.

(7) Vdovám, sirotám, rodičom a starým
rodičom sa poskytne jednorázová drahot
ná výpomoc vo výške jednomesačného dô
choďku.

8 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť

ďňom vyhľásemia, vykoná ho minister
vnútra.

Dr. Jozeí Tiso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Mach v. r. Dr. Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr, Pružínský v. r. Ing, Lednár v. r.cy

236.
Vládne nariadenie

zo dňa 21. decembra 1944,
ktorým sa predlžuje platnosť niektorých

poznámok colného sadzobníka,

Vláda Slovenskej republiky podľa či.
II ods, 1 zákona č. 18/1944 SI. z. naria
ďuje:

S1.

Lehoty uvedené v poznámkach za sa
dzobnými číslami 97, 284, 286, 281, 296,
508 a 612 colného sadzobníka sa pred žu
jú do 31. decembra 1945.

82.

„Toto nariadenie nadobúda účinnosť
ďňom 1. januára 1945,vykoná ho minister
financií s ministrom hospodárstva.

Dr. Štefan Tíso v. r.
Dr. Pružinský v. r.
Dr, Medrický v. r.

237.
Nariadenie

zo dňa 21. decembra 1944
o sociálnych náčelníkoch v súkromných

podníkoch,

Vláda Slovenskej republiky podľa 3 2
zákona č. 200/1944 S]. z. nariaďuje:

81.
Účinnosť nariadenia s mocou zákona

č. 317/1940SI, z. vznení nariadenia s mo
cou zákona č. 247/1942 SI, z. sa predlžu
je ďo konca roku 1946.

8 2,

Toto nariadenie nadobúda účinnosť.
dňom 1. januára 1945: vykoná ho mini
ster vnútra so zúčastnenými ministrami,

Dr, Jozei Tíso v. r.
Dr, Štefan Tíso v. r.

Dr. Kočiš v. r.

Dr. Medrický v. r.
Ing, Lednár v. r.

Mach v. r.
Haššík v. r.

Dr, Pružinský v. r.
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238.
Nariadenie

zo dňa 21. decembra 1944,
ktorým sa predlžuje účinnosť zákona

o ochrane nájemníkov.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 2
zákona č. 200/1944 SI. z. nariaďuje:

č1. I.

Účinnosť zákona č.
znení zákona č. 184/1942 SI, z. sa predl
žuje do 31. decembra 1945,

ČI. JI.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister
vnútra s ministrom financií a S ministrom
pravosúdia.

Dr. Jozei Tíso v. r.
Dr, Štefan Tíso v. r.

Mach v. r. „Dr. Kočiš v. r.
Haššíkv. r. "Dr. Medrický“v. t.
Dr. Pružinský v. r. Iné. Lednár v. r.

239,
Nariadenie

zo dňa 19. decembra 1944,
ktorým sa menia niektoré ustanovenia
zákona o podpore výstavby priemyslu.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 2
zákona č. 200/1944 SI. z. nariaďuje:

ČI. I.

Ustanovenia S 3 zákona č. 299/1940 SI.
Z Sa menia a znejú takto:

„() Ak je to želateľné z dôvodov ná:
rodohospodánskych, —sociálnych alebo
branných, možno vyvlastniť podľa ustano
vení opatrenia: Stáleho. výboru č. 291/1938
Sb. Z. a n. pre stavby, zariadenia a prá
ce cieľom

a) postavenia nových alebo rozšírenia
už jestvujúcich továrenských výrobných
poďnikov, ktoré zavedú v tuzemsku dotte
raz nezastúpenú alebo nedostatočne za
stúpenú výrobu,

b) premiestenia jestvujúcej
skej výroby na iné prevádzkové
alebo jej podstatného rozšírenia,

c) postavenia prevádzkových a sociál
nych zariadení pre továrenské výrobné

továren
miesto

podniky, najmä priemyselných železníc,
vlečiek, skízaviek, lanoviek, ciest, kamá
ľov, rúrových vedení, vodných diel, čer
padiel, zdvíhadiel, prístavných staníc,
nákľadíšť, zariadení na rozvádzanie elek
trického osvetlenia a na przvod elektric
kej energie, obytných domov pre zamest
nancov a spoločenských domov.

() Potvrdenie podľa $ 4 ods. 3 opatre
nia Stáleho výboru č. 291/1938 Sb. z. a n.
vydáva Ministerstvo hospodárstva.“

ČI. II.

Zákon č. 299/1940 SI. z. so zmenou
uvedenou v čl, I platí aj po 31, decembri
1944,

ČI, III.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ho
spodánstva a minister financií so zúčast
nenými ministrami.

Dr. Jozei Tiso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Dr. Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr, Pružinský v. r. aj za Dr. Ondrušku.

Ing. Lednár v. r.

Mach v. r.

240.
Nariadenie

zo dňa 13. decembra 1944
o povinnom ukladaní častí získov.

Vláďa Slovenskej republiky podľa $ 2
zákona č. 200/1944 SI. z, nariaďuje:

8 1

Podnikatelia (8 6 zák. č. 210/1942 SI.
z.) sú povinní zo ziskov docielených ich
činaosťou uložiť čiastku určenú podľa $ 2
na viazanú vkladnú knižku Poštovej Spo
riteľne.

š 2.
Čiastku zisku, ktorú treba uložiť na

viazanú vkladnú kmižku Poštovej sporí
teľne, určí Komisia zriadená na Minister
stve financií. Komisia pozostáva z päť
členov, Predsedu a členov vymenuje mi
nister financií. Predseda Komisie môže
podľa potreby pribrať pre jednotlivé ro
kovania aj expertov ako aj použiť za zá
klad svojho rozhodovania tiež posudky
Najvyššieho úradu pre zásobovanie.
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33.

U) Podnikatelia (S 1) sú povianí hlásiť
Komisii uvedenej v S 2 každý jednotlivý
obchodný úkon, z ktorého pre nich vyplý
va zisk.

() Hlásenie sa podáva do 15 dní, a to
pri obchodoch s cudzinou po uzavretí
každého jednotlivého obchodu a pri ob
chodoch vnútrozemských "za uplynulý ka
lendárny mesiac.

Č) Hľásiť netreba obchodný úkon pri
hodnote do Ks 50.000.—, ani obchodný
úkon uskutočnený pri úradných cenách

zásobovanie.

() Výnimky môže povoliť minister fi
nancií na návrh Komisie v Úradných novi
nách.

S 4.

() Ak Komisia, okrem prípadov uve
dených v ods. 2, sa do jedného mesiaca
od podania hlásenia nevyjadrí, má sa za
to, že netreba uložiť čiastku zisku po
dľa 8 1.

Č) Slovenská národná banka bude [i
kvidovať poukazy z cudziny len vtedy, ak
podnikateľ jej predloží okrem: vývozných
dokladov aj potvrdenie Komisie, že ob
chodný úkon boľ preskúmaný a Komisiou
určené podmienky splnené. Toto. ustano
venie neplatí ohľadom likvidácie pouka
zov z cudziny pri obchodných úkonoch
uvedených v 8 3 ods, 3.

$>.
() Úspory, uložené daňovníkmi dane

dôchodkovej, všeobecnej a zvláštnej dane
zárobkovej v smysle $ 1, sú započítateľné
do daňového zákľadu dane ďôchodkovej,
všeobecnej a zvláštnej ďane zárobkovej
až v daňovom roku, pre ktorý je nozhod
né to hospodárske obdobie, v ktorom bu
dú uložené úspory týmto daňovníkom da
né k dispozícii alebo budú v hocakej for
me použité v prospech týchto ďaňovní
kov.

() Daňovníci, uvedení v ods, 1, ktorí
vedú riadne obchodné knihy, sú povinní
uložené úspory viesť na osobitnom účte
pod názvom „Rezerva podľa nariadenia
č. 240/1944 SI. z.“. Ostatní daňovníci sú
za rovnakých podmienok povinní vklad
né knižky Poštovej sporiteľne uváďzať vo
svojich soznaniach k ďani dôchodkovej,
všeobecnej, prípadne zvláštnej ďani zárob
kovej.

S 6.

U) Časti ziskov uložené podľa, S 1 ako
aj úroky z nich uvoľnia sa pre ich majite
ľov dňom, ktorý určí minister financií..

Č) Poštová sporiteľňa je povinná Ppro
striedky uložené podľa S 1 požičať štátu
(Ministersitvu financií),

8 7.

Ak podnikateľ nesplní povinnosť hľá
senia podľa $83 alebo nesloží na vkladnú
knižku Poštovej sporiteľne podľa 8 1 čiast
ku zisku určenú Komisiou, potresce sa
okresným (štátnym policajným) úradom
pre priestupok peňažným trestom do Ks
500.000.—, pričom sa vysloví prepadnutie
uloženej čiastky zisku v prospech štátu.

8 8.

Toto. nariadenie nadobúďa účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister fi
mancií s ministrom hospodárstva.

Dr. Jozet Tiso v. r.
Dr. Štefan Tíso v. r.

Dr. Kočiš v. r.
Dr. Medrícký v. r.
aj za Dr. Ondrušku,

Mach v. r.
Haššík v. r.
Dr. Pružinský v. r.

Ing. Lednár v. r.

241.
Nariadenie

zo dňa 21. decembra 1944
o náhrade výdavkov spojených s odsunom

vecí z niektorých oblastí štátu.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 2
zákona č. 200/1944 SI, z. a podľa $ 116
ods. 4 zákona č. 131/1936 Sb. z a n v
znení čl, II zákona č. 21/1944 Sl. z. na
riaďuje:

51.
Dopravné, nakladacie a iné trovy na

odsun. obilnín a potravných článkov zo
skladov v oblastiach, z ktlorých boľ na
riadený odsun vecí, hradí štát v hoťovosti.

8 2.

() Na hradenie prípadných strát prí
odsune obilnín a iných hospodárskych
plodín z oblastí, z ktorých bol nariade
ný odsun vecí, poskytne štát Obilnej spo
ľočnosti pre Slovensko preddavok vo
výške Ks 50,000.000.—.
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£) Predďavok (ods. 1) vyúčtuje Obilná
spoločnosť pre Slovensko do jedného me
siaca po skončení odsunu.

5 3.

() Štát zaplatí cukrovarom hodnotu
odsunutého (evakuovaného) cukru až do
výšky šesťmesačného prídelu - (počítajúc
do toho aj vojnovú rezervu) pre obyvateľ
stvo podľa vyhlášky Najvyššieho úradu
pre zásobovanie.

Č) Hodnotu cukru odpredaného spo
trebiteľom vyberú prostredníctvom. di
stributérov príslušné okresné úrady, ktoré
ju odvedú štátu (Ministerstvu financií).

Č) Spotrebná daň -z cukru, odsunuté
ho (evakuovaného) z cukrovarov v obla
stiach, z ktorých bol nariadený odsun
vecí, sa od cukrovaru priamo nevyberá,
ale preúčtuje sa zo súm, ktoré odvedú
okresné úrady podľa ods. 2.

84.
Toto marmiadenie nadobúda účinnosť

dňom. 21. decembra 1944: vykoná .ho: mi
nister financií so zúčastnenými členmi
vlády.

Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr. Štejan Tiso v. r.

Dr, Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. aj za Dr. Ondrušku.

Ing. Lednár v. r.

Mach v. r.

a
242.

Nariadenie
zo dňa 21. decembra 1944

o predížení platností nariadenia s mocou
zákona 0 finančných úľavách pri úprave
niektorých pomerov peňažných ústavov

a súkromných poisťovní.

Vláda Slovenskej republiky podľa. $ 2
zákona č. 200/1944SI. z. nariaďuje:

81.

Účinnosť nariadenia s mocou zákona
č. 11/1943 SI. z. v znení nariadenia s mo
cou zákona č. 172/1943 SI z. sa predižuje
do 31, ďecembra 1945,

l

8 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom. 1. januára 1945: vykoná ho minister
financií a minister vnútra.

Dr. Jozef Tísov. r.
Dr. Štefan Tiso v. r.

Mach v. r. Dr, Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Ing. Lednár v. r.

243.
„Nariadenie

zo dňa 16. decembra 1944
o predížení platnosti opatrenia Stáleho
výboru o vyvlastnení a o niektorých iných
opatreniach k cieľom hospodárskeho pre
budovania štátu alebo dočasného hospo
dárskeho zaistenia nezamestnaných osôb.

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 2
zákona č. 200/1944 SI. z, nariaďuje:

S 1.

Opatrenie Stáleho výboru č. 291/1938
Sb. z. a n. platí aj po roku 1944,

8 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykonajú ho minister
vnútra, minister dopravy a verejných
prác, minister hospodárstva a minister fi
nancií v dohode s ostatnými zúčastnený
mi ministrami. |

Dr. Jozei Tíso v. r.

. Dr. Štefan Tiso v. r.
Mach v. r. Dr, Kočíš v. r.
Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Ing. Lednár v. r.

i

244.
Nariadenie

zo dňa 21. decembra 1944,
ktorým sa menia vládne nariadenia o Slo

venskej národnej banke,

Vláda Slovenskej republiky podľa $82
zákona č. 200/1944SI.z, nariaďuje:

či. I.

Ustanovenia: $ 2 ods. 1 a 2 vládneho na
riadenia č. 44/1939 SI. z, v znení nariadení
č. 138/1944 a 212/1944 SI. z. sa menia a
znejú takto..
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„() Banke sa udeľuje výlučné právo
vydávať v Slovenskom štáte bankovky.
Štátovky a štátne mince vydáva štát v
dohode s bankou.

() Bankovky a štátovky znejú na slo
venské koruny (Ks) a sú okrem. štátnych
zlatých mincí jediným neobmedzeným zá
konným platidlom.“

čl. II.
Toto mariaďenie nadobúda

dňom vyhľásenia,
účinnosť

vykoná ho minister fi
namncií.

Dr, Jozef Tíso v. r.
Dr. Štefan Tiso v. r.

Mach v. r. Dr, Kočiš v. r.
.Haššík v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Ing. Lednár v. r.

245.
Nariadenie

zo dňa 21. decembra 1944,
ktorým sa menia a doplňujú predpísy

o slovenskej mene,

Vláda: Slovenskej republiky podľa 8 2
zákona č. 200/1944 Sl. z. nariaďuje:

ČI, 1.

č. 45/1939 SI, z. sa menia a znejú takto:

$2.

okrem batnikoviek Slovenskej národnej
banky a štátoviek, vydávaných štátom, sú
iba zlaté mince vyďané štátom, Predpisy
o ražbe a čas vydania zlatých mincí určí
miniister financií, Pri ražbe zlatých mincí
odpovedá hodnote slovenskej koruny 31.21
miligramu zlata“.

ČI, II.

Ustanovenia 8 3 vládneho narialenia
č. 45/1939 SI. z. sa menia a znejú takto:

„83.
(") Zákonným pľaťidlom sú tiež drob

né mince. Tieto sa vydávajú v kusoch
znejúcich na 20, 10, 52a 1 Ksa 50, 20,
10 a 5 halienov.

(7) Namiesto drobných mincí (ods. 1)
môže minister financií vydať papierové
platidlá znejúce na 20, 10, 52a 1 Ks.

() Razenie mincí, tlač štátoviek a
drobných papierových platidiel, ako aj čas

ich vydania a stiahnutia z obehu určuje
minister financií.

() Popis mincí, štátoviek a drobných
papierových platidiel, ako aj čas ich Vy
ďania a stiahnutia z obehu, vyhlási mini
ster financií v Slovenskom zákonníku".

ČI. III,

Ustanovenia 8 4 ods. 1 vládneho na
riadenia č. 45/1939 SI. z. sa Menia a znejú
takto:

„() Úhrnná suma vydaných drobných
platidieľ ($ 3 ods. 1 a 2) nesmie činiť viae
než 400.— Ks na jedného obyvateľa podľa
počtu obyvateľstva zisteného posledným
úradným sčítaním ľudu, Do ceľkovej sumy
vydaných drobných platidiel sa nezapočí
tajú mince, vydané na základe osobitných
zákonných usťanovení aa pamiaťku vý
znamných udalostí (pamätné mince)“.

ČI. TV.

Zákon č. 155/1943 SI. z. sa zrušuje,

ČI. V.

Toto náriadenie nadobúda
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister fi
nancií,

Dr. Jozei Tíso v. r.
Dr. Štefan Tiso v. r.

Haššíkv. r. Dr.Kočiš v7"
Dr. Pružinský v. r. Dr.Medrickýv.V.r.

Ing. Lednár v. r.

246.
r

a „bttá

Vládne nariadenie
zo dňa 13. decembra 1944,

ktorým sa mení vládne nariadenie o že
lezničných tariiách a tarifných slavách.

Vláda Slovenskej republiky podľa $
206 ods. 1 zákoma č. 86/1937 Sb. z. a m.
nariaďuje:

ČI, 1,

Ustanovenia S 4 vládneho nariadenia
č. 216/1938 Sb. z. a n. sa menia a znejú
takto:

„s 4
() Zavedenie a zrušenie ťarify, ako: aj

jej zmeny, ktoré obsahujú zvýšenie cestov
ného, prepravného alebo iné sťaženie, na
dobúdajú účinnosť najskôr 15. dňom, a
alk iďe o železnice drobné, najskôr 8..-ďňom
po uverejnení. Lehota sa začína, ak ide o
tariľu uverejnenú ako kniha, sošiť alebo
list, dňom, kedy výtlačky boly odovzdané
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do odpredďaja, inak dňom vyhlásenia vo
Vestníku pre slovenské žeľezníce a plav

né lehoty skrátiť,
() Z ustanovenia

výnimky:
a) zmeny, ktoré neobsahujú zvýšenie

cestovného, prepravného, aní iné sťaženie,
nadobúdajú účinnosť, ak pri uverejnení nie
je ináč ustanovené, dňom uverejnenia,

b) zmeny násleďkom zmien menových
hodnôt, ako aj zmeny formálne [81 ods,
2 písm. b)| nadobúdajú účinnosť, ak pri
uverejnení nie je ináč ustanovené, dňom
uverejnenia,

c) pre opravy zjavných chýb [8 1 ods.
2 písm, c)] aje je ustanovená nijaká le
hota pre uverejňovanie,

d) opravu tlačovej chyby (ods. 3) mož
no vyhlásiť so zpätnou účinnosťou, ak sa
uverejní do 10 dní odo dňa, keďy nado
budlo Účinnosť ustanovenie, v ktorom sa
chyba vyskytla.

() Za tlačové chyby sa pokladajú chy
by, ktoré sa vyskytly prí tlačí a záležia vneshode medzi znením. dedaným tlačiarni
a znením: uverejneným,

() Z. uverejnenia musí byť zrejmé, že
ide o zmeny prípadne o opravy uvedenév
ods. 2 písm. b), c) a d), ako aj — ak bola
podľa ods. 1 lehota. na uverejnenie skrá
tená — že železničný správny úrad schvá
11lskrátenie tejto lehoty.“

ods.

ČI, II.

Toto nariadenie madobúďa účinnosť
dňomi vyhlásenia: vykoná ho minister do
pravy a verejných prác,

Dr, Štefan Tiso v. r.
Ing. Lednár v. r.

r ———

247.
Nariadenie

zo dňa 16. decembra 1944
o služobnom prídavku zamestnancov štá
tu prí výkone služby mimoriadne ohro

zených,

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 2
zákona č. 200/1944 SI. z. nariaďuje:

81.
U) Na čas brannej pohotovosti štátu

priznáva Sa s účinnosťou od 1. decembra

1944 osobitný služobný prídavok v me
sačnej sume Ks 300.—

a) zamestnancom Slovenských želez
níc za výkon služby: rušňovodičov, ruš
ňokuričov, vodičov motorových koľajo
vých vozňov, vlakvodičov, vlakových ma
nipulantov, sprievodcov vlakov, vlako
vých ambulantných upratovačiek, pred
nostov staníc, ich námestníkov“ správcov
staníc, vedúcich staníc, staničných úrad
níkov, dispozičných úradníkov, výpravcov
vlakov, telegrafistov, telefonistov (žurna
listov), posunovačov, výhybkárov, hradlá
rov, traťových hradlárov, hľáskarov, zá
vorárov, prednostov výhrevní, ich ná
mestníkov, strojmajstrov, výhrevenských
dozorcov, prednostov odborov pre udržo
vanie trati a ich námestníkov, traťmaj
strov, návestných majstrov, návestných
zámočníkov, mostmajstrov, mostných zá
močníkov, úpravcov tratí, pochôdzkárov,
vodičov motorových drezín a motorových
vozíkov, prednostov premávkových in
špektorátov, dopravných a prepravných
konitrolorov, vlakových revízorov a členov
ozbrojených strážnych oddielov železnič
ných,

b) zamestnancom Slovenskej pošty za
výkon služby: vo vlakových poštách,
úhrnných dopravách, poruchových kábe
lových čatách a revízorom vlakových pošt
a úhrnných dopráv,

c) zamestnancom Plavebného porieč
neho úradu za výkon služby v prekladišti
minerálnych olejov:

d) zamestnancom Štátnych lesov a
majeťkov: vodičom, kuričom, vlakvodi
čom a hamovačom lesných železníc ako aj
lesným dozorcom a lesným hájnikom: vy
konávajúcim priamo lesnú ochrannú služ
bu, ktorí sú zo služobných ďôvodov nú
tení bývať na samotách.

- () Sľužobný prídavok patrí iba za dni
služby a dni zákonitého voľna. Za každý
takýto deň vyplatí sa 1/30 mesačnej sumy,
pričom mesiac sa počíta vžďy za 30 dní.
Služobný prídavok vypláca sa mesačne
pozadu. Počas dovolenky pragmatikálnej,.
mimoriadnej, zdravotnej, meplatenej a

zameškania služby

S 2.

Služobný prídavok podľa tohto na
riadenia nepodlieha. ďani dôchodkovej,
srážke z titulu penzijného príspevku, ne
započítava sa do požitkov (pracovného
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zárobku), ktoré tvoria základ pre určenie
poistného podľa predpisov 0 verejnopráv
nom poistení, nezapočítava Sa pri výmere
výslužného (provízie), je vyňaltý z exekú
cie (zo zaistenia, zastavenia a postupu),
okrem exekúcie na plnenie alimenťačnej
povinnosti, nepočíta sa ani do služobného
príjmu určeného v 8 3 ods, 1 zákona č.
40/1941 Sl.ez. ani do hranice príjmu Ks
36.000. — podľa čl. IV zákona č. 102/1943
SÍ. z. a nie je ani platom podľa ustanove
nia $ 5 zákona č. 110/1940 SI, z.

8 3.

Toto nariadenie platí od 1. decembra
1944: vykoná ho minister financií, minister
hospodánstva a minister dopravy a verej
ných prác.

Dr. Jozei Tiso v, r.
Dr, Štefan Tíso v, r.

Mach v. r. Dr. Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr. Pružínský v. r. Iné, Lednár v. r.

248.
Zákon

zo dňa 21. decembra 1944
o Slovenskej vysokej škole obchodnej

v Bratislave,

Snem. Slovenskej republiky sa usniesol
na tomiio zákone: >

51.
Slovenská vysoká škola obchodná v

Bratislave, zriadená obchodnými a prie
myselnými komorami, má právo: verejno
sti, V rámci tohto zákona priznávajú sa
jej práva, ktoré majú štátne vysoké ško
ty.

8 2.

() Organizačný poriadok, rigorózny a
promočný poriadok ako aj habilitačný po
riadok pre Slovenskú vysokú školu ob
chodnú vydá vláda nariadením,

(“) Študijnú osnovu a skúšobný poria
dok Slovenskej vysokej školy obchodnej
vydá minister školstva a národnej osvety.

8 3.

() Absolventi Slovenskej vysokej ško
ly obchodnej, ktorí vykonali predpísané
štúdium a štátne skúšky, sú oprávnení
používať stavovské označenie ,„[nžinier“"
(skrátene — Ing.) podľa plaťných predpi
80v.

Č) Na Slovenskej vysokej škole sb
chodnej možno nadobudnúť akademický
titul dokttona obchodných vied (doctor re
rum commercialium, skrátene — RCDr.)
podľa ustanovení rigorózneho a promoč
ného poriadku. |

S4.

Nariadenie s mocou zákona č. 243/1940
SÍ z. sa zrušuje. Predpisy na základe ne
ho vydané zostávajú v platnosti, kým sa
nenahradia predpismi podľa tohto zákona.

S 5,

Tento zákon vykoná vláda,
Dr. Jozei Tiso v, r.

Dr. Sokol v. r.
Dr, Štefan Tíso v. r.

Dr. Kočiš v. r.
Haššík v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr, Pružinský v. r. aj za Dr. Ondrušku.

Iný, Lednár v. r.

Mach v. r.

249.
Vládne nariadenie

zo dňa 21. decembra 1944
o určení dočasného sídla pre Hlavný súd
a Hlavné štátne zastupiteľstvo v Prešove.

Vláda Slovenskej republiky podla 5 1
zákona č. 142/1943 SI. z. nariaďuje:

8 1.

Za dočasné sídlo Hlavného súdu a
Hlavného štátneho zastupiteľstva v Pre
šove sa určuje Ružomberok.

8 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister pra
vosúdia,

Dr, Štefan Tíso v. r.

250.
Nariadenie

zo dňa 21. decembra 1944,
ktorým sa mení nariadenie s mocou záko
na o osobitných poplatkoch prí povoľo

vaní vývozu do cudziny,

Vláda Slovenskej republiky podľa $ Z
zákona č. 200/1944 SI. z. nariaďuje:
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ČI. 1.

Usťanovenie $8 2 ods. 2 nariademia s
mocou zákona č. 200/1941 SI. z. sa mení
a znie takto:

„() Prostriedky získané z poplaťkov
podľa ods. 1 použije predseda Najvyššie
ho úradu pre zásobovanie na udržanie
cenovej hľadiny.“

čl. II.

Nariadenie s mocou zákonač. 200/1941
SI. z. v znení nariadenia s Mocou zákona
č. 185/1943 SI. z. so zmenou uvedenou v
čl. L pľatí aj po 31, decemíbri 1944,

ČI, III.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykoná ho mimister ho
spodárstva a predseda Najvyššieho úradu
pre zásobovanie,

Dr. Jozei Tíso v. r.
Dr, Štejan Tíso v. r.

Dr. Kočiš v. r.
Haššík v. r, Dr, Medrícký v. r.
Dr. Pružinský v. r. Ing. Lednár v. r.

Dr. Ondruška v. r.

Mach v. r.

231.
Nariadenie >|

zo dňa 16. decembra 1944UTCTa,
o splnomocnení Penzijného ústavu sú
kromných úradníkov na poskytnutie jed
norázovej výpomocí svojím dôchodcom,

Vláda Slovenskej republiky podľa 8$2
zákona č. 200/1944 SI, z. nariaďuje:

S1.

() Penzijný ústav súkromných úradni
kov poskytne svojim dôchodcom (zák. č.
26/1929Sb. z. an. vznení právnych predpi
sov tento zákon meniacich a doplňujú
cich) — okrem Židov (S 1 nar. č. 198/1941
SI. z.) —, ktorí Majú právny nárok na vý
platu príslušného dôchodku v deň nado
budnutia účinnosti tohto nariadenia, jeď
norázovú výpomoc, a to k dôchodku in
validnému a starotnému 600 Ks, vdovské
mu a vdoveckému 300 Ks, sirotskému a
rodičovskému 200 Ks a k vychovávacie
mu príplatku 100 Ks, ak ročný dôchodok
z penzijného poistenia, do toho počítajúc

aj sumu štátneho príspevku podľa 8 176
zákona č. 26/1929 Sh. z. a n. v znení práv
nych predpisov tento zákon meniacich a
doplňujúcich, neprevyšuje s touto výpo
mocou pri dôchoďku invalidnom a starob
nom 19,400 Ks, vdovskom a vdoveckom
12.800 Ks, sirotskom a rodičovskom 6.400
Ks a pri vychovávacom prípľatku 3.000
Ks.

() V prípaďe smrti dôchodcu výpomoc
má sa vyplatiť jeho dedičom.

S 2.

Toto naniadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, vykomá ho migister
vnútra.

Dr. Jozef Tíso v. r.
Dr. Šteilan Tíso v. r.

Mach v. r. Dr. Pružinský v. r.
Dr, Kočiš v. r.

Dr. Medrický v. r.
Haššík v. r.

252.
Vyhláška

ministra zahraničných vecí
zo dňa 15. decembra 1944

0 zmene soznamu ústredných úradov prí
pojeného k slovensko-chorvátskej dohode
0 upravení vzájomných občiansko-práv

nych stykov.

Soznam chorvátskych ústredných úra
dov, ktorých listiny podľa: článku 26 ods.
1 dohody medzi Slovenskou republikou a
Nezávislým štátom Chorvátskom: o upra
vemí vzájomných občiansko-právnych sty
kov zo dňa 9, júna 1942, uvrejnenej pod
č. 198/1944 SI, z, nepotrebujú ďaľšieho
overenia, sa mení a bude znieť takto:
„B. na území Nezávislého štátu Chorvát
ska:

Županstvo pri Poglavniku,
, Predsjedničtvo vlade,

Ministarstvo vanjskih poslova,
Ministarstvo domobranstva,
Ministarstvo unutarnjih poslova,
Ministarstvo pravosudja i bogošto
víja,
Ministamstvo državne riznice,
Ministamstvo marodne prosjete,
Ministarstvo narodnog #ospodarstva.
Ministarstvo prometa.“

Dr, Štefan Tíso v, r.

DURON

O90N
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233.
Nariadenie |

zo dňa 21. decembra 1944
o zmene zákona o využítí liečivých a mi
nerálnych prameňov na ciele verejného

zdravotníctva.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 2
zálkoma č. 200/1944 SI. z. nariaďuje:

Čl. I.

Ustanovenie $ 1 veta prvá zákona č.
232/1940 SI. z. v znení zákona č. 284/1941
SI. Z. a zákona č. 252/1942 SI. z. sa mení
a znie taikto:

„Na: ciele verejného zdravotníctva ale
bo z iných vážnych dôvodov verejného zá
ujmiuumôže štát do 31. decembra 1945:"

čl, II,

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom 1. januára 1945: vykoná ho minister
vnúťra. so zúčastnenými ministrami.

Dr. Jozei Tiso v. r.
. Dr, Štefan Tíso v. r.

Mach v. r. Dr. Kočíš v. r.
Haššík v. r. Dr. Medrícký v. r.
Dr. Pružínský v. r. Iné, Lednár v, r.

254.
Vyhláška

predsedu vlády
zo dňa 29. decembra 1944

o oprave tlačových chýb vzniklých pri
vyhlasovaní právnych predpísov v Sloven

skom zákonníku.

Podľa $ 5 zákoma č. 11/1940 SI. z. sa
opravujú tieto, tlačové chyby:

1.V $1 ods, 1 posleďnom riadku vy
hlášky č. 110/1944 SI, z. namiesto: slova
„.. orientálna...“ má byť správne
„„„„Ornamentálna...“.

2. Vá II druhom riadku nariadenia
S mocou zákona č. 133/1944 SI. z. namie
sito“,„... Č. 273/1937 Sb, z. a n....“ má byť
správne ,,... č. 173/1937Sb, Z a n.....

3, Vel, I $4 ods. 2 prvom riaďku zá
kona č. 208/1944 SI. z. namiesto: „Na štát
nych opatrovniach...“ má byť správne
„Na neštátnych opatrovniach.,.“.

4, V nadpise vládneho narradenia č.
218/1944 SI. z. treťom riaďku namiesto slo
va ,„.. Starobého...“ má byť správne
„. „starobného ...“.

Dr. Štefan Tíso v. r.
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Čiastka 58. Ročník 1944.

233.
Nariadenie "

zo dňa 31. decembra 1944,
ktorým sa menia predpísy o urýchlenom

trestnom pokračovaní.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 2
zákona č. 200/1944 SI. z. mariaďuje:

S1.
() Minister pravosúdia môže nariadiť

revíziu rozsudkov, vynesených po. 1. sep
tembri 1944 v trestných veciach podľa
predpisov o urýchlenom trestnom pokra
čovaní, do jedného roku od ich právoplat

nosti, |
() Preskúmanie rozsuďkov podľa .ods.

1 vykoná osobitný revízny senát, zriade
ný pri Najvyššom súde v Bratislave s pô
sobnosťou pre celé územie štátu.

() Revízny senát sa skladá z predsedu
sudcu z povoľania a štyroch prísediacich.
Predseďu, prísediacich ako aj potrebný
počet náhradníkov menuje a odvoláva mi
nister pravosúdia.

() Revízny senát rokuje v neverejnom
zasadnutí a usnáša Sa väčšinou hlasov:

Cena Ks 1.—.

podrobnosti o spôsobe rokovania a usná
šania určí minister pravosúdia.

82.
Prísediaci osobitného revízneho senátu

pred nastúpením svojej funkcie skladajú
do rúk predsedu revízneho senátu prísahu
tohto znenia:

„Prísahám na Boha živého, že ako čien
revízneho senátu budem nestranne a sve
domite podľa platných zákonov a svojho
najlepšieho presvedčenia rozhodovať a
ničím sa nedám odvrátiť od svedomitého
plnenia svojich povinností, Tak mi Pán
Boh pomáhaj“.

S 3.

Toto mariaďenie nadobúda účinnosť
dňom vyhľásemia: vykoná ho minister pra
vosúdia.

Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr, Štefan Tíso v. r.

Dr, Kočiš v. r.
Dr. Medrický v. r.

Dr, Pružinský v. r. Ing. Lednár v. r.
Dr. Ondruška v. r.

Mach v. r.


