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1.
Finančný zákon 

Slovenskej republiky 
zo dňa 21. decembra 1944, 

ktorým sa určuje štátny rozpočet 
na rok 1945,

Snem Slovenskej republiky sa usnie
sol na tomto zákone:

ČASŤ PRVÁ.
Článok I.

V prílohe A štátneho rozpočtu na rok 
1945 určujú sa výdavky vlastnej štátnej 
správy (rozpočtová skupina I.) sumou 
4.255,861.152 Ks a príjmy toho istého roz
počtu sumou 3.307,490.200 Ks.

Článok II.
. f1) 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 tento zákon alebo štát
ny rozpočet neurčuje inak.

(2) Zisk, ktorý podniky majú odviesť 
do štátnej pokladnice, určuje sa sumou 
692,718.200 Ks.

(3) Slovenské železnice a Slovenská 
pošta okrem toho uhradia aj potrebu 
svojho najvyššieho správneho úradu (Mi
nisterstva dopravy a verejných prác), ak 
nie je uhradená jeho vlastnými príjmami.

(4) Slovenským železniciam sa posky
tuje na úhradu prevádzkových nákladov 
výnos prepravnej dane na štátnych a 
štátom prevádzaných železniciach až do 
výšky 115,000.000 Ks.

P) 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 
tieto investície určenej a za podmienok 
§ 12 ústavného zákona č. 110/1942 Sl. z. 
Za tých istých podmienok môže sa výni

močne prekročiť suma určená na pravé 
investície, ak prekročenie je zaokryté 
príspevkami, s ktorými sa v štátnom roz
počte nepočíta, alebo ak sa prekročenie 
zaokryje prostriedkami utŕženými za pre
dané nehnuteľnosti v štátnych podnikoch. 
Ináč vyššie náklady na pravé investície 
vyžadujú súhlas Snemu Slovenskej repu
bliky.

(°) Úhrada investičných nákladov pô
žičkami je prípustná len pri tých štátnych 
podnikoch, pri ktorých to určuje tento 
zákon.

(7) Prechodné úvery na uhradenie pre
chodných schodkov vyplývajúcich z ča
sovej neshody medzi ťažbami a nákladmi 
sú prípustné len v dohode s ministrom fi
nancií a musia byť splatené najneskôr do- 
konca februára 1946,

Článok III.

P) Podľa b. č. 2 prílohy D zákona č. 
190/1939 Sl. z. zaisťujú sa v štátnom roz
počte na rok 1945 (Všeobecná pokladnič
ná správa) miesto prídelov podľa § 10 
ods. 2 a 3 zákona č. 77/1927 Sb. z. a n. 
v znení vyhlášky č, 122/1935 Sb. z. a n., 
tieto údely:

a) z výnosu 1.5n/o zvláštneho príspev
ku podľa § 10 ods. 2 písm, b) zákonov 
č. 77/1927 a 169/1930 Sb. z, a n. po sráž
ka sumy patriacej náhradovému fondu 
zriadenému podľa § 108 zákona o pria
mych daniach v sume 3,120.000 Ks;

b) z výnosu dane z obratu a prepy
chovej podľa § 10 ods, 2 písm. d) záko
nov č. 77/1927 a 169/1930 Sb. z. a n. po 
skrátení o 50% v prospech Pomocného 
fondu pre úpravu dlhov okresov a obcí 
podľa § 10, ods. 6, písm. a) uvedených 
zákonov v znení zákona č. 69/1935 Sb. z. 
a n. a vládneho nariadenia č. 69/1936 
Sb. z. a n. v sume 4.369.000 Ks;

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

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

Cena Ks 35.—.
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zákona č. 69/1935 Sb. z. a n., z výnosu 
dane dôchodkovej a dane z obratu a pre
pychovej podľa § 10 ods. 6 písm. a) a b) 
zákona č. 77/1927 Sb. z. a n. v znení vy
hlášky č. 122/1935 Sb. z. a n. a vládnych 
nariadení č. 69/1936 a 202/1936 Sb. z. a n. 
zaisťuje sa údel v sume 19,980.700 Ks. 
Čiastka, ktorá sa z tejto sumy nepoužije 
na dlhovú službu spojenú s úpravou dlhov 
finančne slabých okresov a obcí, určuje 
sa podľa čl, III § 3 ods. 2 zákona č. 
69'1935 Sb. z. a n, na podporovanie vlast
ných mlnoriadnych investičných úlol; ob
cí, najmä v odbore národného školstva.

(s) Náhradovému fondu, zriadenému 
podľa § 108 zákona o priamych daniach 
pri Roľníckej komore, zaisťuje sa namie
sto prídelu z výnosu 1.5% zvláštneho prí
spevku podľa § 109 zákona o priamych 
daniach údel v sume 940.000 Ks.

(‘) Domová daň prideľuje sa podľa § 9 
zákona č. 77/1927 Sb. z, a n, obciam, kto
ré v roku 1944 vyberaly viac ako 250% 
obecných prirážok k priamym daniam; 
zvyšok výnosu domovej dane (§ 10, ods. 
2 písm. a) zákona č. 77/1927 Sb. z, a n. 
v znení zákonov č. 169/1930 a 69/1935 Sb. 
z. a n.) náleží štátu.

(rj Pre hlavné mesto Slovenskej repu
bliky z výnosu dane z obratu a prepy
chovej podľa § 10 ods. 5 zákonov č. 
77/1927 a 169/1930 Sb. z. a n. určuje sa 
údel v sume 400.000 Ks.

Článok IV.

Na úhradu platov učiteľov verejných 
neštátnych škôl národných a detských 
opatrovní určuje sa preddavok 6,000.000 
Ks.

Článok V.

Na podpory pre napomáhanie sústav- 
mej elektrizácie obcí podľa § 1 zákona č. 
12/1942 Sl. z, prispeje štátna správa su
mou 8,500,000 Ks.

Článok VI.

K úhrade výdavkov na úrok, úmor a 
na správne potreby štátneho dlhu pri
spejú:
a) podniky sumou . . . 135,708.387 Ks, 
b) územná samospráva . 965.087 Ks,
c) zvláštné pramene prí

jmové ..............................3,991.613 Ks,
d) štátna správa , 180,294,152 Ks.

Článok VIL

f1) Platby na dávku z majetku a z prí
rastku na majetku použijú sa na krytie 
výdavkov vlastnej štátnej správy.

(2) Platby na mimoriadnu dávku zo ži
dovského majetku podľa nariadenia č. 
199/1941 Sl. z. a zákona č. 149/1943 Sl. z. 
po odpočítaní nákladov s jej vyberaním 
použijú sa na uhradenie schodku vlastnej 
štátnej správy.

Článok VIII.
Prostriedky povolené na výdavky 

vlastnej štátnej správy možno použiť, ak 
tento zákon neurčuje inak (čl. XII a čl. 
XIX ), len do výšky a na ciele uvedené 
v príslušných kapitolách, tituloch, para
grafoch a pododdeleniach pripojeného 
štátneho rozpočtu, a to ako sú uvedené 
oddelene pre potreby riadne a mimoriad
ne, osobné a vecné. Pritom nech sú zado
vážené len neodkladné potreby štátne, 
ktoré si vyžaduje plnenie právnych zá
väzkov štátu alebo nevyhnutne nutný 
chod štátnej správy a štátneho hospodár
stva vôbec, a to najúčelnejšie a najhospo
dárnejšie; výška nákladu určená vládou 
alebo v dohode s ministrom financií pre 
niektoré opatrenia (napr, stavby a iné 
práce) nesmie sa bez ich súhlasu pre
kročiť.

Článok IX.
í1) Prostriedky určené na riadne vý

davky možno použiť, ak tento zákon ne
určuje inak (čl. XI) na každý mesiac naj
viac V12 (jednou dvanástinou) celoročne 
rozpočítanej sumy. Výnimky, ak sú odô
vodnené, sú viazané na súhlas ministra 
financií.

(2) 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 

výdavky možno použiť len so súhlasom 
ministra financií.

Článok XI.

í1) Prostriedky určené na podporu a 
na plnenie podobných úloh, ku ktorým 
nie je štát právne zaviazaný (subvencie), 
možno vyplácať zásadne až v poslednom 
štvrťroku rozpočtového roku a len po 
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predchádzajúcom súhlase vlády a ak ide 
o podpory na ciele sociálne alebo zdra
votné s predchádzajúcim súhlasom mini
stra financií. V-o výnimočných prípadoch 
vláda prípadne minister financií môžu 
svoliť ku skoršej výplate.

(2) Na prísľub subvencií treba tiež 
predchádzajúci súhlas vlády, prípadne mi
nistra financií.

Článok XII.

C) Ak ide o opatrenie nutnej potreby 
a ak niet pre ňu vôbec alebo dostatoč
ných schválených prostriedkov, môže sa 
potrebná suma, ak tento zákon neurčuje 
inak (čl, XIX), uhradiť úsporami v roz
počte tej istej kapitoly za podmienok § 
12 ústavného zákona č. 110/1942 Sl. z., 
pričom treba zvlášť skúmať, či zamýšľané 
opatrenie nutnej potreby zodpovedá usta
noveniu čl. VIII druhej vety.

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

(3) Prostriedky povolené na úhradu 
osobných výdavkov podľa platových zá
konov a nariadení nemožno použiť na 
úhradu iných výdavkov. Výnimočne mož
no za podmienok § 12 ústavného zákona 
č. 110/1942 Sl. z. použiť tieto prostriedky 
na náhradné opatrenia nutné k plneniu 
rovnakých úlob, na aké boly tieto pro
striedky povolené.

(4) Prostriedky povolené na štátny 
príplatok k podpore nezamestnaným po
dľa zákona č. 267/1921 Sb. z. a n. v znení 
neskorších právnych predpisov tento zá
kon meniacich a doplňujúcich, najmä na
riadenia s mocou zákona č. 87/1940 Sl. z., 
uvedené v kap. 6, tit. 4, § 2 nemožno po
užiť na iné ciele,

(5) Prostriedky povolené na mimopod- 
nikové potreby stavebné nemožno použiť 
na iné ciele. Použitie týchto prostriedkov 
je viazané na predchádzajúci súhlas mi
nistra financií,

(8) Prostriedky povolené na produkčné 
príplatky a na vyrovnanie cenovej hladi
ny uvedené v kap, 11, tit. 2 ako aj pro
striedky určené na podporu pre sústavné 
zveľaďovanie poľnohospodárstva uvedené 
v kap. 10, tit. 7, § 2 nemožno použiť na 
iné ciele. O použití týchto prostriedkov 
rozhodne v každom prípade vláda.

Článok XIII,
Výdavky, ktoré nemožno hradiť ani 

presunom podľa č. 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 usta
novenie sa nevzťahuje na opatrenia, kto
ré sa robia v bežnom hospodárstve vyko
návaním platných zákonov alebo na zá
klade splnomocnenia dľa nich.

Článok XV.
P) Výdavky vyplývajúce z brannej po

hotovosti štátu nezaistené v štátnom roz
počte, ak len nevyplývajú z plnenia uza
vretých medzištátnych dohôd, možno 
uskutočniť len po predchádzajúcom sú
hlase ministra financií a ak takýto výda
vok presahuje v jednotlivých prípadoch 
5,000.000 Ks aj Úsporného a kontrolného 
výboru Snemu.

(2) Minister financií sa splnomocňuje, 
aby prostriedky na výdavky podľa ods. 
1., nakoľko nebudú stačiť na to riadne 
príjmy, zaopatril 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 1946 a nesmú 
byť v nijakej forme prolongované, ani no
vými úverovými operáciami hradené,

b) aby opatril úverovými operáciami 
sumu až do výšky 948,370.952 Ks, potreb
nú na krytie výdavkov vlastnej štátnej 
správy neuhradených štátnymi príjmami, 

c) aby previedol potrebné úverové 
operácie na prolongáciu, konverziu alebo 
zaplatenie štátnych dlhov splatných v ro
ku 1945, včítajúc do toho aj výdavky spo
jené s týmito úverovými operáciami.

Článok XVII.
f1) Minister financií sa splnomocňuje, 

aby v roku 1945 prevzal štátne záruky:
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a) do výšky 10,000.000 Ks za pôžičky 
uzavreté sväzkami územnej samosprávy 
v roku 1945 na investičné práce, na kto
ré prispieva štát (štátna správa a štátne 
podniky), ak si tieto sväzky nemôžu do
stačujúce prostriedky zadovážiť samy bez 
tejto záruky,

b) do výšky 100,000.000 Ks na opatre
nie iných potrieb v záujme verejnom ne
vyhnutných.

(2) Záručné listiny a záručné doložky 
podía ods. 1 vydané sú oslobodené od po
platkov.

(3) Ak štátna záruka voči jednému 
dlžníkovi prevzatá neprevyšuje úhrnnú 
sumu 1,000.000 Ks, pričom sa pripočítajú 
aj štátne resp, krajinské záruky prevzaté 
pred rokom 1945, 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.
P) Povolené prostriedky možno po

užiť, ak osobitné zákonné predpisy neur
čujú inak, len do konca roku 1945 a na 
úhradu výdavkov splatných do konca 
tohto roku.

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

Článok XIX.
Pri dočasnom prideľovaní alebo trva

lom prevzatí zamestnancov z jedného re
zortu alebo štátneho podniku do iného re
zortu alebo štátneho podniku môžu sa 
prostriedky, preliminované na osobné vý
davky v rezorte alebo v podniku, ku kto
rým sú títo zamestnanci pridelení, prekro
čiť za podmienok § 12 ústavného zákona 
č. 110/1942 Sl. z. Potrebnú sumu na tých
to zamestnancov treba viazať v rozpoč
toch, kde náklad na nich ie prelimínovaný.

Článok XX.
Predpisv v článkoch VIII až X XII 

až XIV a XVIII sa nevzťahujú na štátne 
podniky.

Článok XXL
f1) Podľa § 13 zákona č. 172/1941 Sl. z. 

a podľa § 4 zákona č. 173/1941 Sl. z. v 
znení zákona č. 204/1942 SL z. zaisťuje sa 

v štátnom rozpočte príspevok na úroko- 
vanie a úmorovanie dlhopisov vydaných 
alebo prevzatých Pomocným fondom pe
ňažných ústavov sumou 7,371.000 Ks.

Článok XXII.
Príspevok podpornému fondu pri Roľ

níckej komore podľa § 2 zákona č. 118/ 
1927 Sb. z. a n. v spojení s vládnym na
riadením č, 75/1928 Sb. z. a n. na posky
tovanie podpôr živelnými pohromami po
stihnutých poľnohospodárov určuje sa su
mou 816.000 Ks.

Článok XXIII.
rj” ,P) Minister financií sa splnomocňuje, 
aby v roku 1945 mohol bez predchádza
júceho schválenia Snemu štátny nehnu
teľný majetok:

a) odpredať (zameniť), a to do úhrnnej 
sumy 5,000.000 Ks, ak odhadná cena od
predávaného majetku v jednotlivom prí
pade neprevyšuje 1,000.000 Ks,

b) zaťažiť služobnosťami alebo zálož
nými právami, a to až do úhrnnej sumy 
1,000.000 Ks, ak hodnota jednotlivej ude
ľovanej služobnosti alebo iedňotlivá po
žiadavka zaisťovaná záložným právom 
neprevyšuje 209.000 Ks,

c) zaťažiť stavebnými právami,
(?) O týchto opatreniach treba podať 

zprávu Snemu.

ČASŤ DRUHÁ.
Článok XXIV.

(‘) V prílohe B štátneho rozpočtu na 
rok 1945 (investičný rozpočet hlava L 
‚.Investičné náklady štátnych podnikov“) 
výdavky sa ustaľujú sumou 297,956.700 
Ks.

(2) Minister financií sa splnomocňuje, 
aby peniaze potrebné na pravé investície 
štátnych podnikov, nakoľko nie sú kryté 
vlastnými prostriedkami podnikov, prí
padne z ich prevádzkového zisku, zado
vážil úverovou operáciou alebo preddav
kom zo štátnej pokladnice.

(3) Prostriedky určené na pravé inve
stície štátnych podnikov treba použiť v 
prvom rade na výstavbu a opravy obiek- 
tov štátnych podnikov zničených alebo 
poškodených bojovými činmi a na zabez
pečenie rozrobených investícií. Nové in
vestície možno zaoočať len z vážnych vo- 
jenskvch alebo hospodárskych dôvodov 
so súhlasom vlády,
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(4) K vykonávaniu investícií uvede
ných v ods. 1 možno prikročiť len vtedy, 
ak potrebné prostriedky boly opatrené a 
súhlas ministra financií bol daný.

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

Článok XXV.
(') V prílohe B štátneho rozpočtu na 

rok 1945 (hlava II. „Investičný rozpočet 
vlastnej štátnej správy") výdavky sa ur
čujú sumou 450,000.000 Ks a príjmy su
mou 10.000 Ks.

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

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

(4) Prostriedky v ods, 1 určené možno 
použiť v prvom rade na výstavbu a opra
vu objektov vlastnej štátnej správy po
škodených bojovými činmi a na zabezpe
čenie rozrobených investícií podľa pripo
jeného rozpočtu. Zmeny sú prípustné len 
v rámci celkovej sumy pre ten-ktorý titul 
určenej za podmienok § 12 ústavného zá
kona č, 110/1942 Sl. z. Ináč vyššie nákla
dy na investície -vyžadujú súhlas Snemu. 
Nové investície možno započať len z váž
nych vojenských alebo hospodárskych 
dôvodov so súhlasom vlády.

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

(„) Ustanovenia čl. VIII druhá veta, 
čl, XI a čl. XVIII platia tu obdobne.

Článok XXVI.
Z výnosu samosprávnych prirážok vy

beraných podľa § 6 zákona č. 190/1939 Sl. 
z. a plynúcich do samosprávneho fondu, 
odvedie sa do štátnej pokladnice 54%.

Článok XXVII.
Ak dôjde k úverovým operáciám po

dľa tohto zákona v cudzích menách, mô

že minister financií zaistiť úrokovanie a 
úmorovanie určitými príjmami alebo po
skytnutím iných zálohov. Istina a úroky 
vyplatia sa bez srážky akýchkoľvek slo
venských daní a poplatkov, či prítomných 
alebo budúcich.

ČASŤ TRETIA

Článoh. XZ.7HI,
(' 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 hospodária
ce s výdavkami a príjmami pripojeného 
štátneho rozpočtu, ako aj štátne podniky, 
zasielať Ministerstvu financií do 20. kaž
dého mesiaca výkaz o očakávaných vý
davkoch a príjmoch v budúcom mesiaci.

(2) Podrobné predpisy o evidencii a 
kontrole všetkých očakávaných štátnych 
výdavkov a príjmov vydá Ministerstvo 
financií.

Článok XXIX.
Právne jednania, listiny, podania a 

knihovné zápisy, smerujúce k založeniu, 
zaisteniu (zaručeniu), zmene, prevodu (po
stupu) a zániku (splateniu) nárokov a zá
väzkov zo štátnych úverových operácií, 
sú oslobodené od kolkov a poplatkov, vy
nímajúc sporové súdne pokračovanie.

Článok XXX.
P) Ak vyžadujú ustanovenia jednotli

vých článkov podrobné predpisy, vydajú 
sa vládnym nariadením.

(2) Tento zákon platí od 1. januára 
1945; vykoná ho minister financií a všetci 
ostatní členovia vlády.

Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr, Sokol 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. aí za Dr. Ondrušku.

Ing, Lednár v. r.
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Prehľad štátneho rozpočtu na rok 1945. 
Skuoin^ I. Vlastná štátna správa.

Kapitola Výdavky Príjmy ■

Čís. Názov Ks

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Prezident Republiky a Kancelária prezidenta Republiky . . 

Snem Slovenskej republiky ...........................................................  

Predsedníctvo vlády..........................................................................

Ministerstvo zahraničných vecí ....................................................

Ministerstvo národnej obrany ......................................................  

Ministerstvo vnútra .................... ............................................

Ministerstvo pravosúdia a Najvyšší súd.......................................  

Najvyšší správny súd..........................................................................  

Ministerstvo školstva a národnej osvety..................................  

Ministerstvo hospodárstva................................................................  

Najvyšší úrad pre zásobovanie......................................................  

Štátny pozemkový úrad ................................................................  

Ministerstvo dopravy a verejných prác.......................................  

Ministerstvo financií.......................................................................... 

Všeobecná pokladničná správa......................................................  

Penzie ..................................................................................................
* 

Najvyšší kontrolný dvor ................................................................

Úrad propagandy ...............................................................................

3,892.500

5,824.500

22,821.800

37,410.700

640,687.800

948,047.600

86,775.400

2,347.300

572,436.400

216,045.200

238,420.800

9,394.700

223,307.800

254,111.800

826,240.352

155,284.300

4,257.200

8,555.000

5.000

10.000

8,099.500

3,547.500

23,422.200

209,925.500

3,889.000

7.000

‘ 8,031.500

57,246.100

2,400.000

9,394.700

38,605.400

2.042,346.400

862,960.400

37,560.000

40.000

Úhrn . . 4.255.861.152 3.307,490.200
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Prehľad výdavkov vlastnej
rozčlenených na osobné

K
ap

ito
la Názov

a) podľa 
platových 
zákonov a 
nariadení

A. Osobné 

h) ostatné osobné

riadne mimoriadne

Ks

1 Prezident Republiky a Kancelária prezidenta Re
publiky ................................................................ 1,427.100 1,588.100 _

2 Snem Slovenskej republiky . ................................... 1,231.000 3,923.500 —

3 Predsedníctvo vlády .................................................. 5,918.000 2,405.200 —

4 Ministerstvo zahraničných vecí.............................. 7,800.000 13,055.000 —

5 Ministerstvo národnej obrany................................... 86,421.400 110,690.600 —

6 Ministerstvo vnútra....................................................... 267,718.300 43,798.300 —

7 Ministerstvo pravosúdia a Najvyšší súd .... 63,757.400 2,853.800 —

8 Najvyšší správny súd............................................. .... 2,057.300 102.000 —

9 Ministerstvo školstva a národnej osvety .... 444,278.900 38,776.500 —

10 Ministerstvo hospodárstva........................................ 33,386 200 14,423.100 —

11 Najvyšší úrad pre zásobovanie.............................. — 15,710.600 —

12 Štátny pozemkový úrad............................................. 4,793 000 2,999.400 —

13 Ministerstvo dopravy a verejných prác .... 57,179.300 17,692.700 —

14 Ministerstvo financií .................................................. 168,964.500 11,090.000 150.000

15 Všeobecná pokladničná správa.............................. — 933.500 110.000

16 Penzie ........................................................................... — 155,284.300 —

17 Najvyšší kontrolný dvor............................................... - 2,695.500 344.700 —

18 Úrad propagandy ....................................................... 1,147.200 2,043.800 —

Úhrn . . . 1.148,775.100 437,715.100 260.000

/ 1
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Štátnej správy (skupina I.) na rok 1945
a vecné výdavky.
výdavky B. Vecné výdavky

Celkový 
úhrn 

výdavkov

pi
to

la

výdavky
Spolu 

osobné 
výdavky

riadne mim'oriadne
Vecné 

výdavky 
spoluspolu

Ks Ks w

1,588.100 3,015.200 877.300 _ 877.300 3,892.500 1

3,923.500 5,154.500 610.000 60.000 670.000 5,824.500 2

2,405.200 8,323.200 14,353.300 145.000 14,498.600 22,821.800 3

13,055.000 20,855.000 14,365.700 2,190.000 16,555.700 37,410.700 4'

110,690.600 197,112.000 443,575.800 — 443,575.800 640,687.800 5

43,798.300 311,516.600 511,593.300 124,937.700 636,531.000 948,047.600 6

2,853.800 66,611.200 18,940.200 1,224.000 20,164.200 86,775.400 i

102.000 2,159.300 188.000 — 188.000 2,347.300 8

38,776.500 483,055.400 59,188.000 30,193.000 89,381.000 572,436.400 9

14,423.100 47,809.300 46,877.900 121,358.000 168,235.900 216,045.200 10

15,710.600 15,710.600 22,310.200 200,400.000 222,710.200 238,420.800 11

2,999.400 7,792.400 1,602.300 — 1,602.300 9,394.700 12

17,692.700 74,872.000 110,260.800 38,175.000 148,435.800 223,307.800 13

11,240.000 180,204.500 72,325.900 1,581.400 73,907.300 254,111.800 14

1,043.500 1,043.500 267,075.852 558,121.000 825,196.852 826,240.352 15

155,284,300 155,284.300 — - — — 155,284.300 16

344.700 3,040.200 1,137.000 80.000 1,217.000 4,257.200 17

2,043.800 3,191.000 5,284.000 80.000 5,364.000 8,555.000 18

437,975.100 1.586,750.200 1.590,565.852 1.078,545.100 2.669,110.952 4.255,861.152
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Skupina II. Správa Štátnych podnikov.
Pa

ra
gr

af

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Podniky

A. Prevádzkový rozpočet B, Zistenie konečného 2. Investičný rozpočet
i e pravé 11. Obnova

i r a d i a s a

vlastnými > „
Náklady Ťažby Zisk

prebytku schodku I. I n v e s t í c
Z prevádzkového zisku použije sa Z konečného schodku hradí sa

Náklady

prídely základnému imaniu

odvod 
štátnej 

pokladnici

vlastnými 
prostriedka
mi podniku 

prevádzková 
strata

čiastkou

štátnou pokladnicou

^^^^^^Kridely 
'í^^^^^^Hondom

splátky 
investičných 

dlhov 
(úmor)

splátkainves- 
tiičných dlhov 
podľa zák.č, 
48/42 Sl. z.

a 178/43 Sl. z.

investície
prevádzková 

strata 
čiastkou

splátka 
investičných

•dlhov
(úmor)

splátka inves- 
tičnýchdlhov 
podľa zák. č.
48/42 Sl. z.

a 178/43 Sl. z.

úhrn

podielom pôžičkou
z prevádzko- (prípadne 
vého zisku preddavkom)

.. imuii ôa “■ "prostncdka- , .x i. vlastnými m\cstícnehomi pripadne. . , prnslrird- rozpočtuz pokladnič
kaminej hotovosti 

podniku

Ks Ks '

Tabaková réžia.......................................................... 257,331.200 950,668.100 693,336 900 H — — 16,000.000 677,336.900 — — — — — 16,000.000 16,000.000 — — 560.000 16,5M).C00 1

štátna mincovňa v Kremnici.................................. 5,978.900 11,830.700 5,851.800 ■ — — — 340.000 5,511.800 — — — — — 340.000 340.000 — — 50.000 390.000 2

Slovenská pošta.......................................................... 304,338.800 311,695.600 7,356.800 ■ — 6,200.000 1,156.800 — — — — — — 85.059.000 1,156.800 23,843.200 60,059.000 6,921.000 91,980.000 3

Slovenské štátne železnice....................................... 1.351,206.600 1.581,927.400 230,720.800 ■ — 69,200.000 161,520.800 — — — — — — <58,690.800 161,520.800 231,085.700 66,084.300 60,181.700 518,875.500 4

Štátne lesy a majetky................................................ 731,679.400 805,981.000 74,301 600 ■ —1 — 4,200.000 26,929.000 43,172.600 — — -- - — 26,929.000 26,929.000 — — 16,135.000 43,061.000 5

Štátne majetky poľnohospodárskych škôl a vý-
skumných ústavov poľnohospodárskych .... 14,047.300 14,708.200 660.900 — ■ — — — 660.900 —1 — — — — — 8,708.500 660.900 8,047.600 — 1,070.900 9,779.400 6

Vojenské lesné podniky........................................... 31,877.200 35,968.400 4,091.200 — i — — — 794.000 3,297.200 — — — — — / 94.000 794.000 —
1

. - 202.400 996.400

Štátne banské a hutnické závody ......................... 121,771.200 97,279.400 — 24,491.^1 1 — — — — — — 24,491.800 — 6,700.000 31,191.800 24,010.000 — 24,010.000 13,719.600 37,729.600 8

Štátne kúpele................................................ .... 44,762.500 45,570.300 807.800 — i — — — 807.800 — — — — — — 10,468.000 807.800 9,660.200 3,087.000 13,555.000 9

Riaditeľstvo pre cestovný ruch............................. 1,541.500 870.000 — 671.®
— — — — — — 671.500 — — 671.500 — — — — — — w

• Visutá lanovka na Lomnický štít........................ 3,037.500 836.500 — 2,201.® — — — — — — 2,201.000 — — 2,201.000 1,290.000 — 1,290.000 — 130.000 1,420.000 11

Ústav pre školský a osvetový film........................ 1,693.600 1,955.000 261.400 — M — — 261.400 — — — — — — 965.000 261.400 — 703.600 ! | 965.000 12

Štátna tlačiareň.......................................................... 8,592.900 9,630.200 1,037.300 — H — — 110.000 400.000 527.300 — — — — — 504.000 400.000 — 104.000 : 290.000 794.000 . 13
i

Slovenská tlačová kancelária.................................. 3,460.900 397.600 — 3,063.3<® — — — — — — 3,063.300 — — 3,063.300 20.000 — 20.000 — ' 30.000 50.000 114

Štátne nakladateľstvo ................................................. 5,600.000 5,600.000 — ■ — —■ — — — — — — — — 200.000 — —
1

200.000 — 200.000 15
i
[ Úhrn... 2.886,919.500 3.874,918.400 1.018,426.500 30,427.60] — — 79,710.000 208,870.700 729,845.800 — 30,427.600 — 6,700.000 37,127.600 633,978.300 208,870.700 297,956.700 127,150.900 102,380.600 736,358.900 i

i Odvod štátnej pokladnici.......................................
1

1
--- - — 692,718.200

í

i___________

1
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(skupina II.)
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Prerhd prevádzkových rozpočtov
rozčlenených na osobné

i Náklady pre

i Platby podľa platových zákonov
■ 1 a nariadení

zamestnali-Mazov zamestnan- cor podlá
ctrv prag- služobných

ä niUi
matikálnych poriadkov

O, Ks

1 Tabaková réžia............................................................ 3,330.700 503.400 3,834.100

2 Štátna mincovňa v Kremnici ......................... 524.800 — 524.803

3 Slovenská pošta ........................................ ..... 101,268.000 56,112.000 157,380.000

4 Slovenské štátne železnice ................................... 988.200 478,862.300 479,850.500

5 Štátne lesy a majetky.................................................. 1,665.700 46,144.800 47.810.500

6 Štátne majetky poľnohospodárskych škôl a vý-
skumných ústavov poľnohospodárskych 777.200 — 777.200

7 Vojenské lesné podniky............................................. — 2,375.300 2,375.300

8 Štátne banské a hutnícke závody......................... 2,935.300 — 2,935.300

9 Štátne kúpele................................................................. — —

10 Riaditeľstvo pre cestovný ruch.............................. —

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

12 Ústav pre školský a osvetový film......................... 564.000 — 564.000

13 Štátna tlačiareň............................................................ 121.200 — 121.200

14 Slovenská tlačová kancelária................................... 99.200 — 99.200

15 Štátne nakladateľstvo.................................................. 538.100 538.100

Úhrn . . . 112,812.400 583,997.800 696,810.200
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štátnych podnikov (skupina II.) na idk 1945
a vecné náklady.
v á d z k o v é h o r O Z p 0 č t u -

Platy 
zamestnancov 

podľa voľných 
smlúv

Iné platy 
a mzdy

Penzie Všetky 
ostatné náklady

Celkový 
úhrn

Pa
ra

gr
af

Ks

64.200 31,596.800 18,059.000 203,777.100 2i 7,331.200 1

86.200 2,662.000 340.100 2,365.800 5,978.900 2

1,792.000 477.000 14,192.000 130,497,800 304,338.800 i 3
— 81,794.900 131,412.100 658,149.100 1.351,206.600 4

6,028.100 202,903.000 7,011.600 467,926.200 731,679.400 5

368.000 4,864.400 — 8,037.700 14,047.300 6

982.200 12,272.400 100.000 16,147.300 31,877.200 7

4,358.800 36,227.300 10,022.500 68,227.300 121,771-200 8

3,540.100 7,369.100 — 33,853.300 44,762.500 9

391.600 — — 1,149.900 1,541.500 10

471.000 204.400 — 2,362.100 3,037.500 11

— 30.800 — -,098.800 1,693.600 12

302.000 2,530.000 35.000 5,604.700 8,592.900 13

2,230.400 116.800 — 1,014.500 3,460.900 14

195.400 27.800 — 4,838.700 5,600.000 15

20,810.000 383,076.700 181,172.300 1,605,050.300 2.886,919.500
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Skupina III.
Správa štátneho dlhu.

Výdavky na štátny dlh sú obsažené jednak v skupine L ‚‚Vlastná štátna správa" 
v kapitole 15. „Všeobecná pokladničná správa", pokiaľ zaťažujú štátnu správu, 
jednak v skupine II. „Správa štátnych podnikov“ v rozpočtoch štátnych podnikov, 

pokiaľ tieto podniky na štátny dlh prispievajú.

5

Pa
ra

gr
af

 |

Výdavky
Kapitál Úrok: a úmor - Správa Úhrn

p * Ks

1 Štátny dlh.

1 Vnútorný štátny dlh:
I. Dlh založený......................... 4 929,021.752 218,689.439 — 218,689.439

II, Dlh prechodný.................... 1.176,280.000 86,769.800 — 86,769.800

§ 1. (úhrn) 6.105,301.752 305,459.239 — 305,459.239

2 Zahraničný dlh.............................. — — —
3 Správne výdavky ......................... — 12,50-0.000 12,500.000
4 Štátovkový dlh.............................. 446,100.000 3,000.000 — 3,000.000

Úhrn skupiny MI. . 6.551,401.752 308,459.239 12,500.000 320,959.239

1

Pa
ra

gr
af

Príjmy 4
Úrok a úmor Správa Úhrn

H Ks

1 Štátny dlh.

1 Úhrada štátnymi podnikmi . . 135,708.387 — 135,708.387
2 Úhrada samosprávnymi sväzkami 965.087 — 965.087
3 Úhrada zo zvláštnych prameňov príjmových . 991.613 — 991.613
4 Úhrada od Slovenskej národnej 

renie štátovkového dlhu
banky na umo-

3,000.000 — 3,000.000
5 Úhrada štátnou správou . . . 167,794.152 12,500.000 180,294.152

Úhrn skupiny III. . . . 308,459.239 12.500.000 320,959.239
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Príloha B.

Prehľad investičného rozpočtu.
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B. Investičný rozpočet.
H

la
va Štátne výdavky Ks

I

H

Investičné náklady štátnych podnikov (investície pravé) . -

Investičné náklady vlastnej štátnej správy......................... .

Úhrn investičného rozpočtu . . .

' 297,956,700

. 450,000.000 ,

747,956.700

•
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B. Investičný rozpočet.
H

la
va Štátne príjmy Ks

L Investičné príjmy štátnych podnikov .... ................... —

II. Investičné príjmy vlastnej štátnej správy . . ................... 10.000

Úhrn 10.000
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Príloha A.

SKUPINA L

Vlastná štátna správa.





Slovenský zákonník č. 1. 27

1. Prezident Republiky a Kancelária prezidenta Republiky,

i

2

Pa
ra

gr
af

Štátne výdavky

1945

riadne mimoriadne úhrn

Ks

1. Prezident Republiky a Kancelária 
prezidenta Republiky.

Prezident Republiky a Kancelária 
prezidenta Republiky.

Prezident Republiky:

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

Titul 1, (úhrn)

Kancelária prezidenta Republiky.

Civilné oddelenie: •
A. Osobné výdavky .......................................
B. Vecné výdavky.................................................

§ 1. (úhrn) . . .

Vojenské oddelenie:
A. Osobné výdavky ............................................
B. Vecné výdavky .................................................

§ 2. (úhrn) . . .

Titul 2:

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

Titul 2. (úhrn)

Kapitola 1.

A. Osobné výdavky: 

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

Úhrn . . .

B. Vecné výdavky: 

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

Úhrn . . .

Úhrn osobných výdavkov .' .
Úhrn vecných výdavkov . . -

Celkový úhrn kapitoly 1. . . .

1,250.000

l

1,250.000

1,250.000 - 1,250.000

1,577.700
869.300

1

1,577.700
869.300

2,447.000 2,447.000

187.500
8.000

187.500 1 
8.000

195.500 — 195.500

1,765.200
877.300 = 1,765.200

877.300

2,642.500 - 2,642.500

1,250.000
1,765.200

- 1

1,250.000
1,765.200

3,015.200 - 1 3,015.200

877.300 877.300

877.300 877.300

3,015.200
877.300

= 1 3,015.200
877.300

3,892.500 - 1 3,892.500
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1. Prezident Republiky a Kancelária prezidenta Republiky.

Pa
ra

gr
af

Štátne príjmy
1945

Ks

1

1

2

1. Prezident Republiky a Kancelária 
prezidenta Republiky,

Prezident Republiky a Kancelária prezidenta Republiky.

Prezident Republiky......................................................................

Kancelária prezidenta Republiky..................................................

Celkový úhrn kapitoly 1.

5.000

5.000
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2. Snem Slovenskej republiky,
1945

, d 
£ d

’QO d t.
Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrn

a ŕ d 
Cú Ks

2. Snem Slovenskej republiky.
2 Snem Slovenskej republiky.

1
1

Snem.
Poslanci;

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

§ 1. (úhrn) . . . 3,704.000 — 3,704.000

2 Sekretariát Sn em u :

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

1,450.500
610.000 60.000

1,450.500
670.000

§ 2. (úhrn) . . . 2,060.500 60.000 2,120.500

Titul 1;

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

5,154.500
610.000 60.000

5,154.500
670.000

M . ..
Titul 1. (úhrn) 5,764.500 60.000 5,824.500

Kapitola 2.

A. Osobné výdavky:

Titul 1...................................................................... 5,154.500 — 5,154.500

B. Vecné výdavky:

Titul 1...................................................................... 610.000 60.000 679.O0O

Úhrn osobných výdavkov 
Úhrn vecných výdavkov

5,154.500
610.000 60.000

5.154.500
670.000

Celkový úhrn kapitoly 2. . . . 5,764.500 60.000 5,824.500

-
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2. Snem Slovenskej republiky.
K

ap
ito

la

Ti
tu

'l

Pa
ra

gr
af

। Št á tn e pri j my
1945

Ks

2

1

1

2. Snem Slovenskej republiky.

Snem Slovenskej republiky.

Snem ....................................................................................................■
Celkový úhrn kapitoly 2.

10.000

10.000
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3. Predsedníctvo vlády.
K

ap
ito

la
Ti

tu
l 

|
Pa

ra
gr

af
 1

Štátne výdavky

1945

riadne mimoriadne úhrn

Ks

3, Predsedníctvo vlády.
3 1 Predsedníctvo vlády.

1 Predseda vlády:

1. Plat predsedu vlády.......................................
2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe pred

sedu vlády .................................................

160.000

40.000 —

160.000

40.000

§ 1. (úhrn) . . . 200.000 — 200.000

2 Výdavky všeobecné:
A. Osobné výdavky ............................................
B. Vecné výdavky .................................................

2,755.400
446.500 15.000

2,755.400
461.500

§ 2. (úhrn) . . . 3,20'1.900 15.000 3,216.900

3 Štátny sekretariát pre záležitosti 
nemeckej národnej skupiny na 
Slovensku:

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

463.800
110.100 10.000

463.800
120,100

§ 3. (úhrn) . . . 573.900 10.000 583.900

4 Fond na nepredvídané výdavky vlá
dy a Fond B.:
B. Vecné výdavky......................... .... 10,200,000 i

_ 10,200.000

Titul 1:
1

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

3,419.200
10,756.600 25.000

3,419.200 
; 10,781.600

Titul 1. (úhrn) 14j,175.800 25.000 14,200.800

2 Členovia vlády.
1

1 Predseda vlády a ministri: 
A. Osobné výdavky ......................................  
B. Vecné výdavky ...........................................

45.000
100.000 _

45.000
100.000

Titul 2. (úhrn) . . . 145.000 — 145.000

3 Štátny štatistický úrad: 
A. Osobné výdavky ......................................  
B. Vecné výdavky ...........................................

4,382.500
1.486.000 100.000

4,382.500
1,586.000

Titul 3. (úhrn) . . . 5,868.500 100.000 5,968.500
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3. Predsedníctvo vlády,
K

ap
ito

la
 1

Ti
tu

l
Pa

ra
gr

af
 1

Štátne výdavky riadne

1945

mlimoíriadne úhrn

H
 k ।

4 Slovenský zákonník a Úradné no
viny:

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

Titul 4. (úhrn)

Kapitola 3.

A. Osobné výdavky:

Titul 1.........................................
Titul 2. .................................................................
Titul 3......................................................................
Titul 4.......................................................................

Úhrn

B. Vecné výdavky: 

Titul 1...........................................................
Titul 2.......................................................................
Titul 3.......................................................................
Titul 4.......................................................................

Úhrn

Úhrn osobných výdavkov .
Úhrn vecných výdavkov .

Celkový úhrn kapitoly 3.

Z

476.500
2,011.000

1

20.000
476.500

2,031.000

2,487.500 20.000 2,507.500

3,419.200
45.000

4,382.500
476.500 1 1 1 

1 3,419.200
45.000

4,382.500
476 500

8,323,200 — 8,323.200

10,756.600
100.000

1,486.000
2 011.000

.25.000

100.000
20.000

10,781.600
100.000

1,586.000
2,031.000

14,353.600 145.000 14,498.600

8,323.200
14 353.600 145.000

8,323.200
14,498.600

22,676.800 145.000 22,821.800

-
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3

3

4

3. Predsedníctvo vlády.

Pa
ra

gr
af Štátne príjmy

1945

Ks

\

3. Predsedníctvo vlády.
Predsedníctvo vlády.

Štátny štatistický úrad................................................................ 5,025.000

Slovenský zákonník a Úradné noviny....................................... 3,074.500

Celkový úhrn kapitoly 3. . 8,099.500
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4

4, Ministerstvo zahraničných vecí.
Ti

tu
l 

Pa
ra

gr
af

Štátne výdavky

2

3

1

2

1

2

3

1

4. Ministerstvo zahraničných vecí.

Ministerstvo zahraničných vecí.

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

§ 1. (úhrn) . . .

Ústredná správa:
A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky ........................................

§ 2. (úhrn) . . .

Titul 1:

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

Titul 1. (úhrn)

Zahraničná služba.

Vyslanectvá:
B. Vecné výdavky ........................................

§ 1. (úhrn) . . .

Konzuláty:
B. Vecné výdavky ........................................

§ 2. (úhrn) . . .

Ochrana záujmov SR cudzími štátmi:
B. Vecné výdavky • • • ....................

§ 3. (úhrn) . . ,

Titul 2:
B. Vecné výdavky ........................................

Titul 2, (úhrn) . . .

Účastenstvo na me dzinárodných in-
štitúciach a r o k v a n i a c h :
B. Vecné výdavky .

Titul 3. (úhrn) . .

1945

riadne mjimoriadne úhrn

Ks

150.000
25.000

— 150.030
25.000

175.000 — 175.000

20,680.000
7,055.000 790.000

20,680.000
! 7,845.000

,27,735.000 790.000 28,525.000

20,855.000
7,055.000

■
— 20,855.000
790.000 7,845.000

27,910.000 790.000 28,700.000

3,710.000 900.000 4,610.000

3,710.000 900.000 4,610.000

1,350.000 500.000 1,850.000

1,350.000 500.000 1,850.000

900.000

1

900.000

900.000 _ 1 900.000

5,960.000

1,400.000 ।

7,360.000

5,960.000 1,400.000 7,360.000

170.000 | 170.000

170.000 _ I ,170.000

1
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4. Ministerstvo zahraničných vecí.

44

1

2

Pa
ra

gr
af

Štátne výdavky

1945

riadne miiimoriadne úhrn

Ks

Služba spravodajská a informačná.

Činnosť informačná a vydavateľ
ská:

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

§ 1, (úhrn) . . .

Kultúrny a propagačný styk s cu
dzinou:

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

§ 2. (úhrn) . . .

Titul 4:

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

Titul 4. (úhrn) . . ■

Kapitola 4.

A Osobné výdavky:

Titul 1......................................................................
Titul 2......................................................................
Titul 3......................................................................
Titul 4......................................................................

Úhrn . . .

B Vecné výdavky:

Titul 1......................................................................
Titul 2......................................................................
Titul 3......................................................................
Titul 4......................................................................

Úhrn . . .

Úhrn osobných výdavkov . . . 
Úhrn vecných výdavkov . . ■

Celkový úhrn kapitoly 4. . . .

330.000 330.000

330.000 — 330.000
1

850.700 — 850.700

850.700 — 850.700

1,180.700 1,180.700

1,180.700 — 1,180.700

20,855.000 —

1

20,855.000

20,855.000 —
| 20,855.000

7,055.000
5,960.000

170.000
1,180.700

790.000
1,400.000

7,845.000
7,360.000

170.000 
| 1,180.700

14,365.700 2,190.000
| 16,555.700

20,855.000
14,365.700 2,190.000

20,855.000 
। 16,555.700

35,220.700 2,190.000 37,410.700
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4. Ministerstvo zahraničných vecí.

ni 
'o 
’H. 5

*^5

*Q0 
d Štátne výdavky

1945

riadne mlim»riadne úhrn
cti 

w H
ni (X. Ks

4, Ministerstvo zahraničných vecí.
4 1 Ministerstvo zahraničných vecí.

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

150.000
25.000 __

150.000
25.000

§ 1. (úhrn) . . . 175.000 — 175.000

2 Ústredná správa:
A. Osobné výdavky .............................................
B. Vecné výdavky .............................................

20,680.000
7,055.000 790.000

20,680.000
| 7,845.000

§ 2. (úhrn) . . . ,27,735.000 790.000 28,525.000

Titul 1:

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

20,855.000
7,055.000

—
790.000

20,855.000
7,845.000

Titul 1. (úhrn) 27,910.000 790.000 28,700.000 B

2 Zahraničná služba.
1 Vyslanectvá:

B. Vecné výdavky ................................................. 3,710.000 900.000 4,610.000

§ 1. (úhrn) . . . 3,710.000 900.000 4,610.000

2 Konzuláty: 
B. Vecné výdavky ............................................ 1,350.000 500.000 1,850.000

§ 2. (úhrn) . . . 1,350.000 500.000 1,850.000

3 Ochrana záujmov SR cudzími štátmi:
B. Vecné výdavky ................................................. 900.000 — 900.000

§ 3. (úhrn) . . . 900.000 — 900.000

Titul 2:

B. Vecné výdavky ................................................. 5,960.000 1,400.000 7,360.000

Titul 2. (úhrn) . 5,960.000 1,400.000 7,360.000

3 Účastenstvo na medzinárodných in
štitúciách a rokovaniach:

B. Vecné výdavky.............................. .... 170.000 — 170.000

Titul 3. (úhrn) 170.000 — ,170.000
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4. Ministerstvo zahraničných veci,
K

ap
ito

la
 I

Ti
tu

l
Pa

ra
gr

af
 1

Štátne výdavky

1945

riadne mijmcriadne úhrn

Ks

4 4

1

2

Služba zpravodajský a informačná.

Činnosť informačná a vydavateľ
ská:

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

§ 1. (úhrn) . . .

Kultúrny a propagačný styk s cu
dzinou:

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

§ 2. (úhrn) . . .

Titul 4:

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

Titul 4, (úhrn) . . .

Kapitola 4.

A Osobné výdavky:

Titul 1......................................................................
Titul 2......................................................................
Titul 3......................................................................
Titul 4......................................................................

Úhrn . . .

B Vecné výdavky:

Titul 1......................................................................
Titul 2......................................................................
Titul 3....................................................... ....
Titul 4......................................................................

Úhrn . . .

Úhrn osobných výdavkov .
Úhrn vecných výdavkov . . .

Celkový úhrn kapitoly 4. . . .

330.000 330.000

330.000 - 1 330.000
1

850.700 850.700

850.700 — 850.700

1,180.700 1,180.700

1,180.700 — 1,180.700

20,855.000
1 1 1 

1 20,855.000

20,855.000 — 20,855.000

7,055.000
5,960.000

170.000
1,180.700

790.000
1,400.000

7,845.000
7,360.000

170.000
1,180.700

14,365.700 2,190.000 16,555.700

20,855.000
14,365.700 2,190.000

20,855.000
16,555.700

35,220.700 2,190.000 37,410.700
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4. Ministerstvo zahraničných vecí.
K

ap
ito

la
1 Ti

tu
l

Pa
ra

gr
af

Štátne príjmy
1945

Ks

4 4, Ministerstvo zahraničných vecí.
Ministerstvo zahraničných veci.

1 2 Ústredná správa.............................  . . 31,000

Titul 1. (úhrn) . 31,000

Zahraničná služba.

' 1 Vyslanectvá . . ................................................................. 1,510.500

2 Konzuláty .................................................................................... 2,005.500

Titul 2. (úhrn) 3,516.000

Celkový úhrn kapitoly 4. 3,547.500
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,5, Ministerstvo národnej obrany,

5

1945
Ti

tu
l 

Pa
ra

gr
af

Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrn

1

Ks

5. Ministerstvo národnej obrany.
Ministerstvo národnej obrany.

Ústredná správa.

1 Minister:

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

100.000
33.400

— 100.000
33.400

A. Osobné výdavky . . ............ .. 133.400 — 133.400

§ 1. (úhrn) . . . 133.400 — 133.400

2 Z ahraničné orgány: i

A. Osobné výdavky 
B. Vecné výdavky .

................................... 696.000
346.000

i — 696.000
346.000

§ 2. (úhrn) . . . 1,042.000 — 1,042.000

3 K ancelárske potreby, 
vecné výdavky:

tlačivá a iné

B. Vecné výdavky . ................................... 217.000 - 217.000

§ 3. (úhrn) . ... 217.000 •
-

I
217.000

4 N aturálne a ubytovac ie výdavky:
!

B. Vecné výdavky . ................................... 164.000 — j 164.000

§ 4. (úhrn) . 164.000 —
| 164.000

5 T elegraf a telefón:
। !

B. Vecné výdavky . ................................... 134.500 — 134.500

§ 5. (úhrn) . . . 134.500 — 134.500

6 C :s t o vn é a dopravné výdavky:

B. Vecné výdavky 420.000 — 420.000 '

420.000 — 420.000
Titul 1: J

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

.................................. 829.400
1,281.500

— ;
829.400 |

1,281.500 |

Titul 1, (úhrn) . . . 2,110.900 — 2,110.900 |
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5. Ministerstvo národnej obrany.
1 Ka

pi
to

la
 ' 1

Ti
tu

l
Pa

ra
gr

af
 1

Štátne výdavky

1945

riadne nnimori idne úhrn

Ks

5 2 Národná obrana.

1 Platy vojenských gážistov:

A. Osobné výdavky ............................................ 80.134.700 — 80,134.700

§ 1, (úhrn) . . . 80,134.700 — 80134.700

2 Peňažné náležitosti mužstva:

A. Osobné výdavky ............................................. 68,242.000 — 68,242.000

§ 2. (úhrn) . 68,242.000 — 68.242.000

3 Platy o b č., úradníkov, kancelárske
ho personálu a zriadencov:

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

12,525.300
60.000

— 12,525.300
60.000

§ 3. (úhrn) . . . 12,585.300 — 12,585.300

4 Paušály, slúž, knihy a tlačivá:

B. Vecné výdavky ................................................. 10,544.700 — 10,544.700

§ 4. (úhrn) . . . 10,544.700 — 10,544.700

5 Naturálie:

B. Vecné výdavky ................................................. 195,483.800 — 195,483.800

§ 5. (úhrn) . . . 195,483.800 — 195,483.800

6 Proviantné sklady:

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

1,964.200
200.000 —.

1,964.200
200.000

§ 6. (úhrn) . . 2,164.200 — 2,164.200

7 Výstroj a lôžka:

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

2,060.700
51,547.900 —.

2,060.700
51,547.900

§ 7. (úhrn) . . . 53,608.600 — 53,608.600

8 Ubytovacie výdavky:

B. Vecné výdavky ................................................. 27,222.600 — 27,222.600

§ 8. (úhrn) . . . 27,222.600 — 27,222.600
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5. Ministerstvo národnej obrany,
K

ap
ito

la
 1

Ti
tu

l 
|

Pa
ra

gr
af

 |
Štátne výdavky

1945

r i adne mimoriadne ' úhrn

Ks

5 2 9

10

11

12

13

14

15

16

Nákup koní a výdavky za triedenie 
koní:

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

§ 9, (úhrn)

Voj enské hudby:

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

§ 10. (úhrn) .

Zdravotníctvo:

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

§ 11. (úhrn) . . •

Vzdušné zbrane:
A. Osobné výdavky ............................................
B. Vecné výdavky .................................................

§ 12. (úhrn) . . .

Pionierstvo:

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

§ 13. (úhrn) . . .

Renty, rády a iné potreby:

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

§ 14. (úhrn) . . .

Telegraf a telefón:

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

§ 15. (úhrn) . . .

Automobílníctvo:

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

§ 16. (úhrn) . . .

144.000
14,570.000

— 144.000
14,570.000

14,714.000 — 14,714.000

344.500 _ 344.500

344.500 — 344.500

3,594.900
3,163.000

3,594.900
3,163.000

6,757.900 — 6,757.900

4,530.000
32,984.000

— 4,530.000
32,984.000

37,514.0'00 — 37,514.000

841.000
3,060.000

— 841.000 
| 3,060.000

3,901.000 —
| 3,901.000

730.500 __ 730.500

730.500 — 730.500

180.000
4,307.000

180.000
4,307.000

4,487.000 — 4,487.000

4,950.000
8,830.000

4,950.000
8,830.000

13,780.000 — 13,780.000
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5, Ministerstvo národnej obrany,
K

ap
ito

la
 ’ 1

Ti
tu

l 
1

Pa
ra

gr
af

 1
Štátne výdavky riadne

1945

mii.moriidne

___Ks

úhrn

5 2

1

2

3

4

5

6

7

8

Národná obrana.

Platy vojenských gážistov: 

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

§ 1. (úhrn) . . .

Peňažné náležitosti mužstva:

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

§ 2. (úhrn) .

Platy obč.. úradníkov, kancelárs ké
ho personálu a zriadencov:

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

§ 3. (úhrn) . . .

Paušály, slúž, knihy a tlačivá: 

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

§ 4. (úhrn) . . .

Naturálie:

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

§ 5. (úhrn) . . .

Proviantné sklady:

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

§ 6. (úhrn) . . .

Výstroj a lôžka:

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

§ 7. (úhrn) . . .

Ubytovacie výdavky: 

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

§ 8. (úhrn) . , .

80.134.700

1

80,134.700

80,134.700 - 1 80,134.700

68,242.000 - 68,242.909

68,242.000 — 68,242.000

12,525.300
60.000

_ 1 12,525.300
60.000

12,585.300
— || 12,585.309

10,544.700
।

10,544.700

10,544.700 _ 1 10,544.700

195,483.800
1

195,483.800

195,483.800 __ 195,483.800

1,964.200
200.000

1 ■
_ II 1,964.200
_ || 200.000

2,164.200
_ | 2,164.200

2,060.700
51,547.900

II

_ 2,060.700
_ || 51,547.900

53,608.600

27,222.600

_ | 53,608.600

II
_ | 27,222.600

27,222.600
_ || 27,222.600^

" II



Slovenský zákonník č. 1, 39

5. Ministerstvo národnej obrany.
K

ap
ito

la
 1

Ti
tu

l
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ra
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af
 1

Štátne výdavky

1945

riadne mimoriadne úhrn

Ks

5 2 9

10

11

12

13

14

15

16

Nákup koní a výdavky za triedenie 
koní:

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

§ 9. (úhrn) . . .

Vojenské hudby:

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

§ 10. (úhrn)

Zdravotníctvo:

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

§ 11. (úhrn) . . .

Vzdušné zbrane:
A. Osobné výdavky ............................................
B. Vecné výdavky .................................................

§ 12. (úhrn) . . .

Pionierstvo:

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

§ 13. (úhrn) . . .

Renty, rády a iné potreby:

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

§ 14. (úhrn) . . .

Telegraf a telefón:

A. Osobné výdavky ............................................
B. Vecné výdav.ky .................................................

§ 15. (úhrn) . . .

Automobilníctvo:

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

§ 16. (úhrn) . . ■

144.000
14,570.000

— 144.000
14,570.000

14,714.000 — 14,714000

344.500 - 344.500

344.500 — 344.500

3,594.900
3,163.000

—

i

3,594.900
3,163.000

6,757.900 — 6,757.900

4,530.000
32,984.000

— I 4.530.000
1 32,984.000 '

37,514.0'00 — 37,514.000

841.000
3,060.000

—

1i
1 841.000
| 3,060.000

3,901.000 —
| 3,901.000

730.500 -

1
730.500

730.500 — 730.500

180.000
4,307.000

180.000
4,307.000

4,487.000 — 4.487.000

4,950.000
8,830.000

— 4,950.000
8,830.000

13,780.000 — 13,780.000
1
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5. Ministerstvo národnej obrany.
1 Ka

pi
to

la
 ' 1

Ti
tu

l 
1

Pa
ra
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 1
Štátne výdavky

1945

riadne n’J.mnriidne úhrn

Ks

5 2

1

2

3

4

5

6

7

8

Národná obrana.

Platy vojenských gážistov: 

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

§ 1. (úhrn) . . .

Peňažné náležitosti mužstva:

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

§ 2. (úhrn) . ...

Platy o b č., úradníkov, kancelárske
ho personálu a zriadencov:

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

§ 3. (úhrn) . . .

Paušály, slúž, knihy a tlačivá: 
■

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

§ 4. (úhrn) . . .

Naturálie: 

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

§ 5. (úhrn) . . .

Proviantné sklady: 

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

§ 6. (úhrn) . .

Výstroj a lôžka:

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

§ 7. (úhrn) . . .

Ubytovacie výdavky:

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

§ 8. (úhrn) . . .

80.134.700

1

| 30,134.700

80,134.700 — 80,134.700

68,242.000 _

1
j 68,242.300

68,242.000 — | 68,242.000

12,525.300
60.000

— 12,525.300
| 60.000

12,585.300 — 12,585.300

10,544.700 __ 10,544.700

10,544.700 — 10,544.700

195,483.800 _ 195,483.800

195,483.800 — 195,483.800

1,964.200
200.000

— 1,964.200
200.000

2,164.200 — 2,164.200

2,060.700
51,547.900

— 2,060.700
51,547.900

53,608.600 — 53,608.600

27,222.600 __ 27,222.600

27,222.600 — 27,222.600
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5. Ministerstvo národnej obrany,
K

ap
ito

la
 

Ti
tu

l 
Pa

ra
gr

af
Štátne výdavky

5 2 9

10

11

12

13

14

15

16

Nákup koní a výdavky za triedenie 
koní:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

§ 9. (úhrn) . .

Vojenské

B. Vecné

hudby:

výdavky

§ 10. (úhrn)

Zdravotníctvo:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

Vzdušné zbrane:
A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

Pionierstvo:

A, Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

§11. (úhrn) . .

§ 12. (úhrn) . .

§ 13. (úhrn) . .

Renty, rády a iné potreby:

B. Vecné výdavky

§ 14. (úhrn)

Telegraf a telefón:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

§ 15. (úhrn) . .

Automobilníctvo:

A, Osobné výdavky 
B. Vecné výdavky

§16, (úhrn) . .

1945

riadne mimoriadne

Ks

úhrn

144.000
14,570.000

— 144.000
14,570.000

14,714.000 — 14,714 000

344.500

1

344.500

344.500 — 344.500

3,594.900
3,163.000

—

1

3,594.900
3,163.000

6,757.900 — 6,757.900

4,530.000
32,984.000

— 4.530.000
32,984.000 ।

37,514.000 — 37,514.000

841.000
3,060.000 —

841.000
3,060.000

3,901.000 — 3,901.000

j

730.500 _ 730.500

i 730.500 — 730.500

■
180.000

4,307.000
180.000

4,307.000

4,487.000 — 4,487.000

4,950.000
8,830.000

4,950.000
8,830.000

13,780.000 — 13,780.000
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5. Ministerstvo národnej obrany.
K

ap
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la
 1
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tu

l
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Štátne výdavky

1945

riadne miim ariadne úhrn

Ks

5 2 17

18

19

20

21

22

23

24

Vozotajstvo:

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

§ 17. (úhrn)

Zbrane a delostrelecký materiál:

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

§ 18, (úhrn) . . .

Špeciálna výzbroj d e 1 o s t r e 1., zvlášt
ne bojové prostriedky a optické 
prístroje:
B. Vecné výdavky ..................................................

§ 19. (úhrn) . . .

Ústavy zbrojnej správy:

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

§ 20. (úhrn) . . .

Strelivo a výbušiny:

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

§ 21. (úhrn) . . .

Delostrelecké cvičištia a strelnice:

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

§ 22. (úhrn) . . .

Lekárnictvo:

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

§ 23. (úhrn) . . .

Vojenský technický a chemický 
ústav:

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

§ 24. (úhrn) , , .

1

1,376.000 1,376.000

1,376.000 — 1,376.000

2,776.000 — 2,776.000

2,776.000 — 2,776.000

722.000 722.000

722.000 — 722.000

6,332.500
1,920.000

— 6,332.500
1,920.000

8,252.500 — 8,252.500

5,800.000 .__ 5,800.000

5,800.000 — 5,800.000

100.000 __ 100.000

100.000 — 100.000

870.000
8,850.000

—i 87V.0O0
8,850.000

9,720.000 — 9,720.000

804.000
692.000 i

804.000
692.000

1,496.000 ---i 1,496.000
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5. Ministerstvo národnej obrany.

jeĵ
ej 

. 
FBI

:i

Štátne výdavky

1945

riadne i mimoriadne 1
1 ii

úhrn

Ks

5 2 25 Vojenské u č i 1 i š t i a :

B. Vecné výdavky ................................................. 5.201.700 — 5,201.700

§ 25. (úhrn) 5,201.700 — 5,201.700

26 Telesná a mravnávýchova:

B. Vecné výdavky ................................................. 179.000 — 179.000

§ 26. (úhrn) . . . 179.000 — 179.000

27 Vojenský zemepisný a reprodukčný
ústav:

A. Osobné výdavky ............................................ 200.000 200.000
B. Vecné výdavky ................................................. 432.000 432.000

§ 27. (úhrn) 632.000 — 1 632.000

28 Vojenský vedecký ústav:

B. Vecné výdavky ................................................. 142.000 — 142.000

§ 28. (úhrn) . . 142.000 — 142.000

29 Branná výchova:

B. Vecné výdavky ................................................. 1.000 j 1.000

§ 29. (úhrn) 1.000 — . 1.000

30 Výcvik voj. osôb v zálohe a cviče-
n i e v o j s k a :

A. Osobné výdavky ............................................ 2.400 — 2.400
B. Vecné výdavky................................................. 4.200 ! 4.200

§ 30. (úhrn) . 6.600 — 6.600

31 Dopravné a cestovné výdavky:

B. Vecné výdavky ................................................. 10.998.000 — 10.998.000

§ 31. (úhrn) . 10,998.000
i 10,998.000

Titul 2:.

A. Osobné výdavky ............................................ 187,375.700 — 1 187,375.700
B. Vecné výdavky ................................................. 392,241.900 — 392,241.900

Titul 2. (úhrn) 579,617.600 — 579,617.600

1
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5. Ministerstvo národnej obrany.
ii T

ilu
l

i Pa
ra
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Štátne výdavky

1945

riadne mimoriadne úhrn

5 3

1

Nemecká vojenská misia:
A. Osobné výdavky .............................................
B. Vecné výdavky ..................................................

180.000
368.000

— 180.000
368.000

Titul 3. (úhrn) . . . 548.000 — 548.000
4 Sociálna starostlivosť v pôsobnosti 

voj. správy:
B. Vecné výdavky .................................................. 260.000 — 260.000

Titul 4. (úhrn) . . . 260.000 — 260.000
5 Civilná protiletecká ochrana:

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

582.000
3,406.000

— 582.000
3,406.000

Titul 5. (úhrn) , . . 3,988.000 — 3,988.000
6 Pracovný sbor:

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

8,144.900
42,018.400

1
1 8,144.900

42,018.400

; Titul 6. (úhrn) . . 50,163.300 — 50,163.300
7 Slovenský letecký sbor:

B. Vecné výdavky .................................................. 4,000.000 — 4,000.000

Titul 7. (úhrn) . . . 4,000.000 — 4,000.000'

Kapitola 5.
A. Osobné výdavky:

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

829.400 
187,375700

180.000

582.000
3,144.900 —

829.400
187,375.700

180.000

582.000
8,144.900

Úhrn . . .
B. Vecné výdavky: 

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

197,112.000 — 'í 7,112.000

1,281.500 
392,241.900

368.000
260.000

3,406.000
42,018.400
4,000.000 1 1 

1 1 
1 1 

1 1,281.500
392,241.900

368.000
260.000

3,406.000
42,018.400
4,000000

Úhrn . . . 443,575.800' — 443,575.800

Úhrn osobných výdavkov . 
Úhrn vecných výdavkov

197,112.000
443,575.800

— 197,112.000
443,575.800

Celkový úhrn kapitoly 5. . . . 640,687.800 — 640,687.800
______
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5. Ministerstvo národnej obrany.
K

ap
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Štátne príjmy
1945

Ks

5. Ministerstvo národnej obrany.

5 1 Ústredná správa.................................................................................... —
2 Národná obrana ............................................................................... 11,412 000
3 Nemecká vojenská misia ................................................................ —
4 Sociálna starostlivosť v pôsobnosti voj. správy......................... —
5 Civilná protiletecká ochrana........................................ ... 10.200
6 Pracovný sbor .................................................................................... 12,000.000
7 Slovenský letecký sbor..................................................................... -

Celkový úhrn kapitoly 5. . 23,422.200
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6. Ministerstvo vnútra.

Pa
ra

gr
af

Štátne výdavky

1945

riadne I mimoriadne 
|

| úhrn 
i

Ks

6 Ministerstvo vnútra.

1 Ministerstvo vnútra.

1 Minister:

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

100.000
33.400 —

100.000
33.400

A. Osobné výdavky ........................................ 133.400 — 133.400
1
1 § 1. (úhrn) . . . 133.400 — 133.400

2
1
Ústredná správa a úrady verejnej 

správy vnútornej:

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

100,111.000
14,588800 2,520.000

100,111.000
17,108.800

i § 2. (úhrn) . . . 114,699.800 2,520.000 117,219.800

3 Policajné úrady a orgány:

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

37,630.100
7,932.500 325.000

37,630.100
8,257.500

§ 3. (úhrn) . . . 45,562.600 325.000 45,887.600

4 Ústredňa štátnej bezpečnosti:

B. Vecné výdavky................................................. 2,860.000 200.000 3,060.000

§ 4. (úhrn) 2,860.000 200.000 3,060.000

5 Kriminálna ústredňa:

B. Vecné výdavky .................................................. 549.0'00 100.000 649.000

§ 5. (úhrn) . . . 549.000 100.000 649.000

6 Hraničná a rozhraničovacia služba:

B. Vecné výdavky .................................................. — 850.000 850.000
i

§ 6. (úhrn) . . — 850.000 850.000

7 Vyživovacie príspevky:
... --------- —

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

§ 7. (úhrn) . . . 1,000.000 — 1,000.000
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6. Ministerstvo vnútra.

o

3
ni u 
•oa 
.d
k-

Štátne výdavky

1945 |

riadne mlimiiriadne ; ú hni

M P CL, Ks

6 1 8 Sčítanie ľudu: i
B. Vecné výdavky ................................................. — 1.000 1.000

§ 8. (úhrn) . . — 1.000 1.000

9 Príspevky štátnym stranám a polo-
vojenským organizáciám:

B. Vecné výdavky ................................................. — 23,000.000 ; 25,000.000

§ 9. (úhrn) . . . — 25,000.000 25,090.000

Titul 1:

A. Osobné výdavky ............................................. 137,874.500 — 137,874.500

B. Vecné výdavky .................................................. 26,930.300 28,996.000 j 55,926.300

Titul 1. (úhrn) . . 164,804.800 28,996.000
1

193.800.800

2 Žandárstvo:
1

A. Osobné výdavky .......................... 98,158.600 — 95,158.600

B. Vecné výdavky .................................................. J2,152.100 160.000 32,312.100

Titul 2. (úhrn) 130,310.700 160.000 130,470,700

3 Sociálna správa.

1 Sociálne poistenie:

B. Vecné výdavky .................................................. 35,375.000 142.000 35,517.000

§ 1. (úhrn) . . . 35,375.000 142.000 35,517.000

2 Starostlivosť stavebná a bytová:

B. Vecné výdavky ................................................. — 25,682.000 25,682.000

§ 2. (úhrn) . . . — 25,682.000 25,682.000

3 Starostlivosť o mládež:

A. Osobné výdavky ............................................ 2,068.100 — 2,068.100

B. Vecné výdavky ................................................. 22 270.300 334.700 22,605.000

§ 3. (úhrn) . . . 24,338.400 334.700 24,673.100
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6. Ministerstvo vnútra.
1945

d

"3

rt u *00 d 5
Štátne výdavky riadne mjimc.Tiadne úhrn

M H
rt 

1* Ks

6 3 4 Starostlivosť o sociálne ustano
vizne:

B. Vecné výdavky ........................................ • — 550.000 550.000

§ 4. (úhrn) . — 550.000
j 550.000

5 Starostlivosť o prisťahovalcov, 
sťahovalcov a utečencov:

vy-

A. Osobné výdavky ................................... 10.000 — 10.000

B. Vecné výdavky ....................................... 200.000 105.000 | 305.000

§ 5. (úhrn) . 210.000 105.000 315.000

6 Starostlivosť o robotnícke di 
stvá konzumné a výrobné:

u ž -

B. Vecné výdavky . . . '......................... — 23.000 23.000

§ 6. (úhrn) — 23.000 23.000

7 Štátny príspevok k prídavkom 
deti robotníkov podlá zák 
č. 217/1941 Sl. z,:

n a
ona

B. Vecné výdavky ........................................ 70,000.000 — 70,000.000

§ 7. (úhrn) . 70,000.000 — 70,000.000

8 Náklad spojený s vykonávaním 
koná č. 43/1929 Sb. z. a n. o štátn 
starobných podporách:

z á- 
y c h

B. Vecné výdavky ....................................... 3,300.000 3,300.000

§ 8. (úhrn) 3,300.000 — 3,300.000

Titul 3:

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

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

2,078.100

131,145.300 26,836.700

2,078.100

157,982.000

Titul 3. (úhrn) . 133,223.400 26,836.700 160,060.100
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6. Ministerstvo vnútra.
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Štátne výdavky

1945

riadne mimoriadne

Ks

úhrn

6 4 Organizácia práce.

1 Ústredný úrad práce a úrady práce:

A. Osobné výdavky . ......................... 9,147.300 9,147.300

B. Vecné výdavky ................................................. 2,550.400 1,975.000 1,525.400

§ 1. (úhrn) . . 11,697.700 1,975.000 13,672.700

2 Starostlivosť o nezamestnaných a
iné podporné akcie:

A. Osobné výdavky ............................................ 1.000 — 1.000

B. Vecné výdavky ................................................. 10.000 7,920.000 7,930.000

§ 3. (úhrn) . . . 11.000 7,920.000 7,931.000

3 Pracovné tábory:

B. Vecné výdavky ................................................. — 1,350.000 1,350.000

§ 3. (úhrn) . . . — 1,350.000 1,350.000

Titul 4:

A. Osobné výdavky ................................... • 9,148.300 - 9,148.300

B. Vecné výdavky .................................................. 2,560.400 11,245.000 13,805.400

Titul 4. (úhrn) . . . 11,708.700 i i,245.000 21 953.7OJ

5 Starostlivosť o vojenských poškodencov.

1 Štátny úrad pre vojenských poško-
dencov v Bratislave:

A. Osobné výdavky ............................................ 2,723.200 — 2, '23.200

B. Vecné výdavky ................................................. 215.000 — 215.000

§ 1. (úhrn) . . . 2,938.200 — 2,938 200

2 Všeobecné výdavky:

B. Vejcné výdavky................................................. 51,800.000 37,106.500 88,906.500

§ 2. (úhrn) . . . 

________________________________________________

51,800.000 37,106.500 88,906.500
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6, Ministerstvo vnútra,
Ti

tu
l Štátne výdavky

1945

riadne rr'imoriadne úhrn

Ks

6 5

6

3

4

5

1

2
i

Sociálne lekárske prehliadky:

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

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

§ 3. (úhrn) . . .

Zvláštnevýdavky:

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

§ 4, (úhrn) .

Štátny domov vojenských invalidov 
v Kovarciach:

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

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

§ 5. (úhrn) . . .

Titul 5:

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

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

Titul 5. (úhrn) . . .

Zdravotná správa.

štátny zdravotne-sociálny ústav:

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

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

§ 1. (úhrn) . . .

Štátne nemocnice:

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

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

§ 2. (úhrn) . . .

112,000

235,800

1 
i

112.000

235.800

347.800 347.800 ■

_ . 280.000 280.000

— 280.000 280.000

143.500

767.600

— 143.500

767.600

911.100 —
1
| 911.100

2,978.700

53,018.400 37,386.500

2,978.700

90,404.900

55,997.100 37,386.500 93,383.600

2,898.600

3,403.500 403.000

2,898.600

3,806.500

6,302.100 403.000 6,705.100

41,956.400

127,784.300 11,650.500

41,956.400

139,434.800

169,740.700 11,650.500 181,391,200
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6, Ministerstvo vnútra.
K

ap
ito

la
 

Ti
tu

l 
Pa

ra
gr

af
Štátne výdavky

6 6 3 Iné odborné a liečebné ústavy:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

§ 3. (úhrn)

4

5

6

7

8

štátna epidemická pohotovosť:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

§ 4. (úhrn)

Zvláštne zdravotnícke zariadenia:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

Zvláštne výdavky:

B. Vecné výdavky

Liečebné výdavky:

B. Vecné výdavky

Zdravotná služba

ve v n ú t o r n e j :

§ 5. (úhrn) .

§ 6. (úhrn) .

§ 7. (úhrn)

pri verejnej sprá

A.
B.

Osobné výdavky
Vecné výdavky

§ 8. (úhrn)

A.

Titul 6:

Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

Titul 6. (úhrn)

1
riadne
—

i ___

1945
i
j mimoriadne

Ks

úhrn

•

। 2,401.700

13,969.100 330.000
2,401.700

14,299.100

16,370.800 330.000 16,700.800

337.300
743.200 230.000

337.300
973.200

1,080.500 230.000 1,310.500

815.500
317.900

— 815.500
317.900

1,133.400 - 1,133.400

10,991 000 2,700.000

1

1

14,691.000

10,991.000 2,700.000
i
: 14,691,000

95,253.800 _

1

95,253.800

95,253.800 — 95,253.800

7,670.200
1,943.700 = i 7,670.200

1,943.700

9,613.900 ~ í 9,613.900

56,079.700
254,406.500 16,313.500

56,079.700
270,720.000

310,486 200 6,313.500 526,799.700

1
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6^ Ministerstvo vnútra.
1 Ka

pi
to

la
 1

Ti
tu

l
Pa

ra
gr

af
 1 j

Štátne výdavky

ii

1945

riadne mámoriadne úhrn

Ks

6 7

i t

•

Slovenská pracovná služba:

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

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

Titul 7. (úhrn) . . .

Kapitola 6.

A. Osobné výdavky:

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

tľhrn .

B- Vecné výdavky:

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

Úhrn . . .

Úhrn osobných výdavkov 
Úhrn vecných výdavkov

Celkový úhrn kapitoly b . . .

5,198.700

11,380.300 4,000.000

I

5,198.700 

| 15,380.300

16,579.000 4,000.000
1
| 20,579.000

137,874.500'
98,158.600
2,078.100
9,148.300
2,978.700

56,079.700
5,198.700 1 II 

1 1 I 
1 137,874.500

98,158.600
2,078.100
9,148.300
2,978.700

56,079.700
5,198.700

311,516.600 —
| 311,516.600

26,930.300
32,152.100

131,145.300
2,560.400

53,018.400
254,406.500

11,380.300

28,996.000
160.000 

26,836.700 
11,245.000 
37,386.500 
16,313.500
4,000.000

4

55,926.300
32,312.100

157,982.000
13,805.400
90,404.900

270,720.000
15,380.300

511,593.300 124,937.700 636,531.000

311,516.600
511,593.300 124,937.700

311,516.600
636,531.000

823,109.900
124,937.700 j 948,047.600 |
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6, Ministerstvo vnútra.
K

ap
ito

la
 1

Ti
tu

l

Pa
ra

gr
af

Štátne príjmy
1945

Ks

6 Ministerstvo vnútra.

1 Ministerstvo vnútra.

2 Ústredná správa a úrady verejnej správy vnútornej .... 307.000
3 Policajné úrady a orgány................................................................ 287.000
4 Ústredňa štátnej bezpečnosti........................................................... 10.000
7 Vyživovacie príspevky..................................................................... 20.000

Titul 1. (úhrn) 624.000

2 Žandárstvo ......................... ............................................ 243.500

Titul 2. (úhrn) . . . 243.500

3 Sociálna správa.

2 Starostlivosť stavebná a bytová ................................................. 683.200
3 Starostlivosť o mládež..................................................................... 1,884.900

Titul 3. (úhrn) 2,568.100

4 Organizácia práce.

1 Ústredný úrad práce a úrady práce............................................ 5,882.900
2 Starostlivosť o nezamestnaných a iné podporné akcie 36.600

Titul 4. (úhrn) . . . 5,919.500

5 Starostlivosť o vojenských poškodencov.

4 Zvláštne príjmy ............................................................................... 30.000
5 Štátny domov vojenských invalidov v Kovarciach.................... 140.000

Titul 5 (úhrn) 170.000

6 Zdravotná správa.

1 Štátny zdravotne-sociálny ústav................................................. 2,447.200
2 Štátne nemocnice ............................................................................... 170,740.700
3 Iné odborné a liečebné ústavy...................................................... 15,497.200
4 Štátna epidemická pohotovosť...................................................... 200.000
6 Zvláštne príjmy ............................................................................... 450.000
7 Príjmy zo zdravotnej prirážky a z fondu samosprávnej dávky 6,900.000

Titul 6. (úhrn) 196,235.100

7 Slovenská pracovná služba ........................................................... 4,165.300

Titul 7. (úhrn) . . . 4,165.300
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6. Ministerstvo vnútra.
K

ap
ito

la

Ti
tu

l

Pa
ra

gr
af

Štátne príjmy
1945

Ks

Kapitola 6.

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

Celkový úhrn kapitoly 6. . .

624.000
243.500

2,568.100
5,919.500

170.000
196,235.100

4,165.300 |

209,925.500 |
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7, Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.

Štátne výdavky

1945

riadne mimoriadne úhrn

K
ap

ito
la

 

Ti
tu

l 
Pa

ra
gr

af

Ks

7 1

2

3

4

1

2

7. Ministerstvo pravosúdia 
s Najvyšším súdom.

Ministerstvo pravosúdia.

Minister:

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

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

§ 1. (úhrn) . . .

Ústredná správa:

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

§ 2. (úhrn) . . .

Titul 1:

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

Titul 1, (úhrn) . . .

Justičná správa:

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

Titul 2. (úhrn) . . .

Trestnica, priechodný ústav a donu
covacia pracovňa v Leopoldove:

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

Titul 3. (úhrn) . . .

Štátny výchovný ústav a ženská 
trestnica v Ilave:

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

Titul 4. (úhrn) . . .

100.000
33.400

100.000
33.400

133.400 — 133.400 1

133.400 — j 133.400

3,629.100
675.600 1,042.000

3,629.100
1,717.600

4,304.700 1,042.000 5,346.700

3,762.500
675.600 1,042.000

3,762.500
1,717.600

4,438.100 1,042 000
1

5,480 100

54.398.800
11,756.000 172.000

54,398.800
11,928.000

66,154.800 172.000 66,326.800

3,046.000
3,595.000

— 3,046.000
3,595.000

6,641.000 • — 6,641.000

1,841.900
2,607.000

— 1,841.900
2,607.000

4,448.900 — 4,448.900
1
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7, Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom,
K

ap
ito

la
 

Ti
tu

l 
Pa

ra
gr

a f
Štátne výdavky

5 N aj vyšší súd:

A. Osobné výdavky 
B. Vecné výdavky

Titul 5. (úhrn)

Kapitola 7,

A. Osobné výdavky:

Titul 
Titul 
Titul 
Titul 
Titul

1.
2.
3.
4.
5

Úhrn .

B, Vecné výdavky:

Titul 
Titul 
Titul 
Titul 
Titul

1,
2.
3.
4.
5.

Úhrn . .

Úhrn osobných výdavkov .
Úhrn vecných výdavkov .

Celkový úhrn kapitoly 7.

1945

riadne mimoriadne úhrn

Ks

3,562.000 3,562.000
306.600 10.000 316.600

3,868.600 10.000 3,878.600

3,762.500 3,762.500
54,398.800 — 54,398.800

3,046.000 — 3,046.000
1,841.900 — 1,841.900
3,562.000 — 3,562.000

66,611.200 — 66,611.200

675.600 1,042.000 1,717.600
11,756.000 172.000 11,928.000
3,595.000 — 3,595.000
2,607.000 — 2,607.000

306.600 10.000 316.600

18,940.200 1,224.000 20,164.200

66,611.200 — 66,611.200
18,940.200 1,224.000 20,164.200

85,551.400 1,224.000 86,775.400
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7, Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.
K

ap
ito

la

Ti
tu

l

Pa
ra

gr
af

Štátne príjmy
1945

Ks

7. Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.
7 Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.

1 Ústredná správa...................................................... .................... 284.500

2 Justičná správa.................................................................................... 813.500

3 Trestnica, priechodný ústav a donucovacia pracovňa pre mužov 
v Leopoldove..............................................................................1,115.000

4 Štátny výchovný ústav a ženská trestnica v Ilave......................... 1,675.000

5 Najvyšší súd......................................................................................... 1.000

Celkový úhrn kapitoly 7. . . . 3,889.000

■
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8. Najvyšší správny súd.
K

ap
ito

la
 I

Ti
tu

l 
1

Pa
ra

gr
af

 1
Štátne výdavky

1945

riadne nťirnoiriadne úhrn

Ks

8

8. Najvyšší správny súd.

Najvyšší správny súd:

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

B. Vecné výdavky

2,159-300

188.000

— 2.159.300

138.000

Celkový úhrn kapitoly 8. 2,347.300 — 2,347.300

•
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8. Najvyšší správny súd.
K

ap
ito

la

Ti
tu

l

Pa
ra

gr
af

Štátne príjmy
1945

Ks

8 •

8. Najvyšší správny súd.

Najvyšší správny súd..........................................................................

Celkový úhrn kapitoly 8. .

7.000

7.000
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9, Ministerstvo školstva a národnej osvety.

Pa
ra

gr
af Štátne výdavky

1945

riadne mimoriadne úhrn

Ks _______

9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

9 1 Ministerstvo škoistva a národnej osvety, j •
1 Minister:

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

10'0.000
33.400 — 100,000

33.400

A Osobné výdavky ............................................. 133.400 — 133.400

§ 1, (úhrn) , . . 133.400 •— ' 133.400

2 Ústredná správa:

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

10,765.600'
1,103.000'

_ 10,765.600
1,103.000'

§ 2. (úhrn) . . . 11,868-600 _ 11,868,600

Titul 1:

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

10,899.000
1,103.000

10,899.000
1,103.000

Titul 1. (úhrn) . . . 12,002.000 12,002.000

2 j Dozor na školy:

1 Dozor na školy národné:

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

6,005.000
1,335.000 — 6,005.000

1,335.000

§ 1, (úhrn) , . . 7,340.000 — 7,340,000

2 Dozor na školy stredné: -
A. Osobné výdavky ............................................
B. Vecné výdavky ... ..............................

1-500
90.000

— 1.500
90.000

§ 2. (úhrn) . . . 91.500' — 91.500

3 Dozor na školy odborné:

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

19.000
52.000 -

19.000
52.000

§ 3. (úhrn) . . . 71.000 71.000
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.
1945

d 
o

ra
gr

af
Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrn

M ŕ Ks

2 Titul 2:

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

6,025.500
1,477.000 —

6,025.500
1,477.000

Titul 2. (úhrn) . . . 7,502 500 — 7.502.500

3 Národné školstvo.

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

315,565.000
18,167.300 22,000.000

315,565.000
40,167.300

Titul 3. (úhrn) 333,732.300 22,000.000 355,732.300

4 Stredné školstvo.

1 Stredné školy:

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

26,957.700
4,129.300 101.000

26,957.700
4,230.300

§ 1. (úhrn) . . . 31,087.000 101.000 31,188.000

2 Učiteľské akadémie:

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

3,738.500
739.800 31.000

3,738.500.
1 770.800

§ 2. (úhrn) . . . 4,478.300 31.000 4,509.300

Titul 4:
I

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

30,696.200
4,869.100 132.000

30,696.200
5,001.100

Titul 4. (úhrn) . . . 35,565.300 132.000 35,697.300

5 Odborné školstvo.

L Obchodné učilíská:

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

7,389.000
57.000 15.000

7,389.000
72.000

§ 1. (úhrn) . . . 7,446.000 15.000 7,461.000

2 Priemyselné a iné odborné školy:

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

7,269.000
1,794.400 200.000 j

7,269.000 |
1,994.400 |

§ 2. (úhrn) . . . 9,063.400
1 

200.000 9,263.400 |

1 1
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety,
1945

ctio 'OZ) cti Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrn
d —

W H CM Ks

9 5 3 Odborné školy pre ženské povolania:

A. Osobné výdavky ............................................. 3,597.000 — 3,597.000
B. Vecné výdavky .................................................. 366.000 100.000 466.000

§ 3. (úhrn) . . . 3,963.000 100.000 4,063.000

4 Učňovské školy:

A. Osobné výdavky ............................................. 6,538.400 — 6,538.400
B. Vecné výdavky.............................. 400.000 400.000 800.000

§ 4. (úhrn) . . . 6,938.400 400.000 7,338.400

Titul 5;

A. Osobné výdavky ............................................. 24,793.400 24,793.400
B. Vecné výdavky .................................................. 2,617.400 715.000 3,332.400

Titul 5. (úhrn) .... 27,410,800 715.000 28,125.800

6 Vysoké školy a vedecké potreby.

1 Univerzita:

A. Osobné výdavky . .............................. 14,927.000 — 14,927.000
B. Vecné výdavky .................................................. 6,517.400 800,000 7,317.400

§ 1, (úhrn) . . . 21,444.400 800.000 22,244.400 ,

2 Technika: 1

A. Osobné výdavky ............................................. 9,287.000 _ 9,287.000 1
B. Vecné výdavky ................................................. 1,793.900 3,000.000 4,793.900 1

§ 2. (úhrn) . . . 11,080.900 3,000.000 14,080.900

3 Vedecké ústavy a potreby:

A. Osobné výdavky ............................................. 490.200 ■_ 490.200
B. Vecné výdavky ................................................. 210.100 100.000 310.100

§ 3. (úhrn) 700.300 100.000 800.300 I

Titul 6;

A. Osobné výdavky ............................................. 24,704.200 - 24,704.200
B. Vecné výdavky .................................................. 8,521.400 3,900.000 12,421.400

Titul 6. (úhrn) . . . 33,225.600
—J

3,900.000 37,125.600
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety,
Ti

tu
l 

Pa
ra

gr
af

Štátne výdavky

1945

riadne mimoriadne úhrn

Ks

9 7

8 .

1

2

3

4

1

2

Nemecké školstvo.

Dozor na školy:

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

§ 1. (úhrn) . . .

N áre d n é školstvo:

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

§ 2, (úhrn) . . .

Stredné školy a učiteľská akadémia:

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

§ 3. (úhrn) . . .

Odborné školy:

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

§ 4. (úhrn) . . .

Titul 7s

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

Titul 7. (úhrn) . . ■

Školské a kultúrne styky s cudzinou.

V odbore národného školstva a ľu
dovej výchovy:

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

§ 1. (úhrn) . . .

V odbore stredného školstva:

§ 2. (úhrn) . . .

419.000
123.000 10.000

419.000
133.000

542.000 10.000 552.000
1

16,373.000
373.000 1,110.000 ‘

16,373.000
1,483.000

1
16,746.000 i 1,110.000 17,856000

2,847.000
431.000 33.000

2,847 000
464.000

3,278.000 33.000
1 3,311.000
1

1,943.000
78.400 11.000

1,943 000
89.400

2,021.400 11.000 2,032.400

21,582.000
1,005.400 1,164.000

। 21,582.000 

| 2,169 400

22,587.400 1,164.000
J 23,751.400

1,161.000
130 000

■— 1,161.000
130.000

1,291.000 -
| 1,291.000

30.000
20.000

1

30.000
20.000

50.000 —
| 50.000

1 I !l .
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.
1945

cd 
'o ra u •OO cd H

Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrn

M p
cd

Ä Ks

9 8 3 v odbore vysokého školstva:

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

48.000
357.000 ■—.

48.000
357.000

§ 3. (úhrn) . . . 405.000 — 405.000

4 v odbore mimoškolských kultúr
nych stykov:

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

70.000
250.000 —

70.000
250.000

§ 4. (úhrn) . . . 320.000 320.000

Titul 8:

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

1,309.000
757.000

— 1,309.000
757.000

Titul 8. (úhrn) . 2,066.000 — 2,066.000

9 Sociálna starostlivosť o študentstvo.

B. Vecné výdavky.................................. 4,560.000 880.000 5,440.000

j 10 Ochrana pamiatok, archívnictvo 
a múzejníctvo.

1 š t á t n y archeologický ústav:

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

25.900
24.000 14.000

25.900
38.000

§ 1. (úhrn) . . . 49.900
1

14.000 63.900

2 0 chrana pamiatok: i
A. Osobné výdavky ............................................
B. Vecné výdavky .................................................

7.500
376.000

12 i 7.500
376.000

§ 2. (úhrn) . . . 383.500 — 383.500

3 A rchívnictvo:

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

16.000
27.000 10.000

16.000
37.000

1
§ 3. (úhrn) . . . 43.000 10.000 53.000

I
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.
1 K
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 1
Štátne výdavky

1945
1 H '

riadne mimoriadne úhrn 
_ ______

Ks

9 10 4

1

Štátne múzeá:

A. Osobné výdavky ............................................ 61.300 — 61.300
B. Vecné výdavky ................................................. 70.700 10.000 80.700

§ 4. (úhrn) . 132.000 10.000 142.000

5 Neštátne múzeá:

B. Vecné výdavky ................................................. 740.000
J

740.000

Titul 10:

A. Osobné výdavky ............................................. 110.700 110.700
B. Vecné výdavky ................................................. 1,237.700 34.000 1,271.700

Titul 10. (úhrn) 1,348.400 34.000 1,382.400

11 Umenie.

1 Písomníctvo:

A. Osobné výdavky ............................................. 26.000 26.000
B. Vecné výdavky ................................................. 2,785.000 2,785.000

§ 1. (úhrn) . . . 2,811.000 2,811.000

2 Divadelníctvo:

B. Vecné výdavky .................................................. 9,330.000 — 9,330.000

3 Štátne konzervatórium a umenie
hudobné:

A. Osobné výdavky ............................................ 960.100 960.100
B. Vecné výdavky .................................................. 121.700 121.700

§ 3. (úhrn) . . . 1,081.800 - 1 1,081.800

4 Umenie výtvarné:

A. Osobné výdavky ............................................ 7.700 7.700
B. Vecné výdavky ................................................. 170.000 170.000

§ 4. (úhrn) 177.700
__ j

177.700

Titul 11:

A. Osobné výdavky ............................................ 993.800 993.800
B. Vecné výdavky ................................................. 12,406.700 - 1 12,406.700

Titul 11. (úhrn) . . . 13,400.500 - 1 
1

13,400.500
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9, Ministerstvo školstva a národnej osvety.
1945

ni
’Ô ro u *Qfl d Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrn

M p
ni

Ks

9 8 3 V odbore vysokého školstva:

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

48.000
357.000 —

48.000
357.000

§ 3. (úhrn) . . . | 405.000 — 405.000

4 v odbore mimoškolských kultúr
nych stykov:

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

70.0'00
250.000 —

70.000
250.000

§ 4. (úhrn) . 320.000 — 320.000

Titul 8:

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

1,309.000
757.000 —

1,309.000
| 757.000

Titul 8. (úhrn) . 2,066.000 — | 2,066.000

9 Sociálna starostlivosť o študentstvo.
। 5,440.000

B. Vecné výdavky ................................................. 4,560.000 880.000

10 Ochrana pamiatok, archívnictvo 
a múzejníctvo.

1 Š t á t n y archeologický ústav: .

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

25.900
24.000 14.000

25.900
38.000

§ 1. (úhrn) . . . 49.900 14.000 63.900

2 0 chrana pamiatok:

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

7-500
376.000 —

7.500
376.000

§ 2, (úhrn) . . . 383.500 — 383.500

3 A rchívnictvo:

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

16.000
27.000 10.000

16.000
37.000

§ 3. (úhrn) . . . 43.000 10.000 53.000
1 1
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9, Ministerstvo školstva a národnej osvety.
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Štátne výdavky

9 10 4

5

11

1

2

3

4

Štátne múzeá:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

§ 4. (úhrn) . .

Neštátne múzeá:

B.

A.
B.

Vecné výdavky

Titul 10:

Osobné výdavky
Vecné výdavky

Titul 10. (úhrn)

Umenie,

Píse

A.
B.

m n í c t v o :

Osobné výdavky 
Vecné výdavky

§ 1. (úhrn) . .

Divadelníctvo:

B. Vecné výdavky

Štátne konzervatórium a umenie 
hudobné:

A. Osobné výdavky 
B. Vecné výdavky

§ 3. (úhrn) . .

Umenie výtvarné

A.
B.

Osobné výdavky
Vecné výdavky

§ 4. (úhrn) .

Titul 11:

A.
B.

Osobné výdavky 
Vecné výdavky

Titul 11. (úhrn) .

riadne

1945

mimoriadne

Ka

úhrn

61.300
70.700 10.000

61.300
80.700

132.000 10.OCC 142.000

740.000 — 740.000

110.700
1,237.700 34.000

110.700
1,271.700

1,348.400 34.000 1,382.400

26.000
2,785.000

— 26.000
2,785.000

2,811.000 — 2,811.000

9,330.000 _ . 9,330.000

960.100
121.700

— 960.100
121.700

1,081.800 — 1,081.800

7.700
170.000

— 7.700
170.000

177.700 — 177.700

993.800
12,406.700

— 993.800
12,406.700

13,400.500 — 13,400.500
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.
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Štátne výdavky

1945

riadne mimori'adne úhrn

H ni
Ks

9 12 Ľudova výchova.

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

361.200
1,075.000 —

361.200
1,075 000

Titul 12, (úhrn) , . . 1,436.200 — 1,436.200

13
-

Ľudová výchova, umenie a socíá'ne ciele nemeckej 
národnostnej skupiny.

1 Sociálne a zdravotné podpory:
*

B. Vecné výdavky .................................................. 75.000 — 75.000

2 Ľudová výchova:

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

64.700
20.000

— 64.700
20.000

§ 2. (úhrn) , , . 84.700 — 84.700

3 Umenie:

B. Vecné výdavky......................... ......................... 390.000 — 390.000

Titul 13s'

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

64.700
485.000

— 64.700
485.000

Titul 13. (úhrn) . . . 549.700 — 549.700

14 Príspevky.

B. Vecné výdavky .................................................. 65.200 — 65.200

15 Kult.

1 Rímskokatolícky kult:

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

22,278.000
400.000 1,300.000

22,278.000
1,700.000

§ 1. (úhrn) . , . 22,678.000 1,300.000 23,978.000

2 Gréckokatolícky kult:

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

6,806.900
56.300 58.000

6,806.900
114.300

§ 2. (úhrn) . . . 6,863.200 58.000 6,921.200
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety,

9 15 3a

3b

4

5

16

K
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l 
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Štátne výdavky

1945

riadne mimoriadne úhrn

Ks

Ev. a. v. kult:

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

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

§ 3a. (úhrn) . ., .

Ev. r e f. kult:

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

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

§ 3b. (úhrn) . . .

Pravoslávna cirkev:

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

B. Vecné výdavky .

§ 4. (úhrn) .

Ž i d ov ská konfesia:

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

Titul 15:

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

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

Titul 15. (úhrn) . . .

Preddavky udržovateľom neštát
nych verejných škôl národných 
a detských o p a t r o v n í na platy 
učiteľské:

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

9,924.400

350.000

•

9,924.400

350.000

10,274.400 — 10,274.400

701.300

24.500

i 
!

fo.ooo
701.300

34.500

725.800 10.000 735.800

190.100

10.000

— 190.100

10.000

200.100 — 200.100

50.000 50.000

39,950.700

840.800

—

1,368.000

39,950.700

2,208.800

40,791.500 1,368.000 42,159.500

6,000.000

>

6,000.000

i
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9, Ministerstvo školstva a národnej osvety.
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Štátne výdavky riadne mimoriadne |
úhrn

Ks_____

A.Osobné výdavky:

Titul 1..................................................................... 10,899.000 — 10,899.000
Titul 2. ............................................................ 6,025.500 — 6,025.500
Titul 3. ............................................................ 315.565.000 — 315,565.000
Titul 4..................................................................... 30,696.200 — 30,696.200
Titul 5. ............................................................ 24,793.400 — 24,793.400
Titul 6..................................................................... 24,704.200 — 24,704.200
Titul 7..................................................................... 21,582.000 — 21,582.000
Titul 8. ............................................................ 1,309.000 — 1,309.000
Titul 9..................................................................... — — —.
Titul 10. ............................................................ 110.700 — 110.700
Titul 11..................................................................... 993.800 — 993.800
Titul 12. ............................................................ 361.200 — 361.200

' Titul 13.......................................... ,......................... 64.700 — 64.700
Titul 14..................................................................... __ — —.
Titul 15. ............................................................ 39,950.700 — 39,950.700
Titul 16. ............................................................ 6,000.000 — 6,000.000

Úhrn . . . 483,055.400 — 483,055.400

B. Vecné výdavky:

Titul 1.................................. ......................... 1,103.000 — 1,103.000
Titul 2. ............................................................ 1,477.000 — 1,477.000
Titul 3. ............................................................ 18,167.300 22,000.000 40,167.300
Titul 4..................................................................... 4,869.100 132.000 □,001.100
Titul 5..................................................................... 2,617.400 715.000 3,332.400
Titul 6. ............................................................ 8,521.400 3,900.000 12,421.400
Titul 7...................................................................... 1,005.400' 1,164.000 2,169.400
Titul 8. ............................................................ 757.000 —. 757.000
Titul 9..................................................................... 4,560.000 880.000 5,440.000
Titul 10..................................................................... 1,237.700 34.000 1,271.700
Titul 11..................................................................... 12,406.700 —. 12,406-700
Titul 12. ............................................................ 1,075.000 — 1,075.000
Titul 13. ............................................................ 485.000 — 485.000
Titul 14. ............................................................ 65.200 __ 65.200
Titul 15. .................... .............................. 840.800 1,368.000 2,208.800
Titul 16. ............................................................ — — —

Úhrn . . . 59,188.000 30,193.000 89,381.000

Úhrn osobných výdavkov . 483,055.400 ... _ 483,055.400
Úhrn vecných výdavkov . . . 59,188.000 30,193.000 89,381.000

1 Celkový úhrn kapitoly 9. . . . 542,243.400 30,193.000 572,436.400
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

cd
O

cd
Štátne príjmy

1945

’cl cd
M Ti

tu
l cd

01 
ŕ. Ks

9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

9 1 Ministerstvo školstva a národnej osvety.

2 Ústredná správa................................................. 1.000

Titul 1. (úhrn) . . . 1.000

2 Dozor na školy.

1
2
3

Dozor na školy národné..................................
Dozor na školy stredné..............................
Dozor na školy odborné..................................

—

Titul 2. (úhrn) —

3 Národné školstvo................................................. 80.000

Titul 3. (úhrn) . . . 80.000

4 Stredné školstvo.

1
2

Stredné školy
Učiteľské akadémie .......................................

4,069.800
218.700

Titul 4. (úhrn) 4,288.500

5 Odborné školstvo.

1
2
3
4

Obchodné učiliská............................................
Priemyselné a iné odborné školy .... 
Odborné školy pre ženské povolania . . . 

Učňovské školy ..................................................

..............................
30.000

141.000
141.000

Titul 5. (úhrn) . . 312.000

6 Vysoké školy.

1
2
3

Univerzita ......................................................
Technika ...........................................................
Vedecké ústavy a potreby.............................

703.000
300.000

3.000

Titul 6. (úhrn) . . . 1,006.000

7 Nemecké školstvo.

1
2
3
4

Dozor na školy.................................................
Národné školy .................................................
Stredné školy a učiteľská akadémia
Odborné školy .................................................

500
180.500

9.000

Titul 7. (úhrn) . . . 190.000L___________
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.
K

ap
ito

la

Štátne príjmy
1945

Ks

9 8
9

10

Školské a kultúrne styky s cudzinou ... .........................
Sociálna starostlivosť o študentstvo.............................................
Ochrana pamiatok, archívnictvo a muzejníctvo......................... —

11 Umenie.

1
2
3
4

Písomníctvo ..........................................................................................
Divadelníctvo..........................................................................................
Štátne konzervatórium a umenie hudobné...................................
Umenie výtvarné ................................................................................

180.000

Titul 11. (úhrn) . . . 180.000

12
13

14

Ľudová výchova .....................................................................................
Ľudová výchova, umenie a sociálne ciele nemeckej národnej

skupiny.............................................................................................. .
Príspevky ...............................................................................................

—

15 Kult

1
2
3.i
3b 
4
5

Rímskokatolícky kult.............................. ...................................
Gréckokatolícky kult ............................................................................
Ev. a. v. kult ................................................................................
Ev. ref. kult .....................................................................................
Pravoslávna cirkev................................................................................
Židovská konfesia.......................................................................... . .

1,280.000
240.000
350.000
40.000

4.000

Titul 15. (úhrn) . . . 1,914.000

16 Príspevky udržovateľov neštátnych vereiných škôl národných 
a detských opatrovní na penzie učiteľské ,................... 60.000

Celkový úhrn kapitoly 9. . . . 8.031.500
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10. Ministerstvo hospodárstva.
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Štátne výdavky

1945

riadne mimoriadne úhrn

Ks

10. Ministerstvo hospodárstva.

10 1

1

Ministerstvo hospodárstva.

Minister:

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

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

100 000
33.400

— 100.000
33.400

133.406 — 133.400

§ 1. (úhrn) . . . 133.400 — 133.400

2 Ústredná správa:

A. Osobné výdavky ............................................ 10,709.000 10,709.000
B. Vecné výdavky ................................................. 1,706.000 100.000 1.&06.0O0

§ 2. (úhrn) . . . 12,415.000 ' 100.000 12,515050

3 Odborné poradné sbory:

A. Osobné výdavky ............................................ 1.000 — 1.000
B. Vecné výdavky ... .............................. 16 n00 — 16.000

§ 3. (úhrn) . . . 17 000 17.000

4 Členstvo v medzinárodných úniách:

B. Vecné výdavky ................................................. 40.000 - 40.000

§ 4. (úhrn) . . . 40.000 — 40.000

6 Z v e f a d o v ani e obchodu:

B. Vecné výdavky ................................................. 51.000 — 51.000

§ 5. (úhrn) . . . 51 000 51.000

6 Zveľaďovanie vývozu:

B. Vecné výdavky ................................................. 210.000 — 210.000

§ 6. (úhrn) . . . 7:0.000 — 210.000

7 Zveľaďovanie priemyslu:

B. Vecné výdavky ................................................. 512.000 — 512.000

§ 7. (úhrn) . . . 512.000

1
512.000
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10. Ministerstvo hospodárstva.
1945
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•oí d Štátne výdavky riadne mim úhrn

w H
ni

Cú Ks

10 1 Titul is

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

10,843.400
2,535.000 100.000

j 10,843.400
2,635.000

Titul 1. (úhrn) . . . 13,378.400 100.000 13,478.400

2 Zveľaďovanie živností.

1 Štát, ústav pre zveľaďovanie živ
ností v Tur č. Sv. Martine:

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

742.900
476.700 50.000

742.900
526.700

§ 1. (úhrn) . . . 1,219600 50.000 1.269.600

2 Opatrenia na podporu živností:

B. Vecné výdavky .................................................. 115.000 — 115.000

§ 2. (úhrn) . . . 115.000 — 115.000

3 Rôzne iné opatrenia zveľaďovacie:

B. Vecné výdavky......................... ..... 10.000 — 10.000

§ 3. (úhrn) . . . 10.000 — 10.000

4 Sociálna starostlivosť o živnost
níci v o :

B. Vecné výdavky .................................................. 100.000 — 100 000

li § 4. (úhrn) . . . 100.000 —• 100.000

5 Turistický a kúpeľný ruch:

B. Vecné výdavky .................................................. 846.000 — 846.000

§ 5. (úhrn) . . , 846.000 — 846.000

Titul 2:

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

742.900
1,547.700 50.000 |

742.900
. 1.597.700

Titul 2. (úhrn) . . , 2,290.600 50.000 2,340.600

3 Slovenské plavebné podniky:

B. Vecné výdavky .................................................. 1.000 — 1.000

Titul 3, (úhrn) . . . 1.000 _ 1 1.000

1
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10. Ministerstvo hospodárstva.
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Štátne výdavky

1945

riadne mimoriadne úhrn

Ks

10 4 Úrad na ochranu živnostenského 
vlastníctva:

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

215.000
340.000 30.000

215.000
j 370.000

Titul 4. (úhrn) . . . 555.000 30.000 585.000

5 Priama starostlivosť o roľníkov.

1
*

Poľnohospodárske školy:

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

5,417.000
5,067.000 —

5,417.090
5,067.000

§ 1, (úhrn) . . . 10,484.000 — 10,484.000

2 Iné vzdelávacie prostriedky:

B. Vecné výdavky ................................................. 505.000 — 505.000

§ 2. (úhrn) , . . 505.000 — 505 000

3 Odbornéorganízácie:

B. Vecné výdavky ................................................. 4,523.500 — 4,523.500

§ 3. (úhrn) . .
1

4 523.500 — 4,523.500

4 Sociálna starostlivosť o roľníkov:

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

§ 4. (úhrn) . . . 200.000 — 200.000

Titul 5:

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

5,417.000
10,295.500

5,417 000
10,295.500

Titul 5. (úhrn) . . , 15,712.500 — 1 15,712.500

6 Vodné hospodárstvo a kultúrna technika.

1 Orgány vodohospodárskej služby:

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

7,622.000
216.000 500.000 j

7.622.000
716.000

§ 1. (úhrn) . . . 7,838.000 500.000 8,338.000

II
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Štátne výdavky riad u e mimoriadne úhrn

Ks

10 6 2 Uskutočňovanie a udržovanie nie
ktorých vodných stavieb podlá 
zák. č. 20/1941 S 1. z.:

B. Vecné výdavky .................................................. 15,060.700 — 15,060.700

§ 2. (úhrn) . . . 15,060.700 — 15,060.700

3 Technická úprava pozemkovej 
držby:

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

1,336.000
858.000 40.000

1,336.000
898.000

§ 3. (úhrn) . . . 2,194.000 40.000 2,234.000

Titul 6: 8.958.000 ।

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

8,958.000
16,134.700 540.000 16,674.700

Titul 6. (úhrn) . . . 25,092.700 540.000 25,632.700

7 Poľnohospodárska výroba.

1 Orgány poľnohospodárskej správy:
A. Osobné výdavky ............................................. 1,098.000 —.

1,098.000 j

§ 1. (úhrn) . . . 1,098.000 — 1,098.000

2 Zveľaďovanie poľnohospodárskej 
výroby:

1

B. Vecné výdavky . ........................................ — 50,000.000 50,000.000

§ 2. (úhrn) . . . — 50,000.000 50,000.000

3 Dodávkové príplatky na obilie:

B. Vecné výdavky .................................................. — 70,000.000 70,000.000

§ 3. (úhrn) . . . — 70,000.000 70,000.000

4 Ústavy pre chov koní:

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

7,296.700
12,562.300 500.000

7,296.700
13,062.300

§ 4. (úhrn) , . . 19,859.000 500.000 20,359.000

5 Poľnohospodárske výskumníctvo:

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

3,482.000
1,162.200 28.000

3,482.000
1,190.200

§ 5. (úhrn) . , . 4,644.200 28 000 4,672.200

1____
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10. Ministerstvo hospodárstva.
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Štátne výdavky

1945

riadne mimoriadne úhrn

Ks

10 7 6a Veterinárna správa:

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

3,477.200
385.500

I

3,477.200
385.500

§ 6a. (úhrn) . . . 3,862.700 — 3,862.700

6b Školenie a kurzy: i

B. Vecné výdavky .................................................
i
। 406.000 — 406.000

§ 6b. (úhrn) . . 406.000 — 406.000

7 Štátny diagnostický veterinárny 
ústav:

1 
i

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

422.500
203.000 80.000

422.500
283.000

§ 7. (úhrn) . . . 625.500 80.000 705.500

Titul 7:

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

15,776.400
14,719.000 120,608.000

15,776.400
135.327.000

Titul 7. (úhrn) . . 30.495.400 120.608.000 151,103.400

8 Lesná politika a polícia.

1 Lesná služba dohliadacia:

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

3,008.600
375.000

3,008.600
| 375.000

§ 1. (úhrn) . . . 3,383.600 - 3,383.600

2 Z v e ľa J o,v ani e lesného hospodár*
šiva:

B. Vecné výdavky ................................................. 607.000 - 1 607.000

§ 2. (úhrn) . . . 607.000 — ! 607.000

Titul 8:

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

3,008.600
982.000

— 3,008 600
. 982.000

Titul 8. (úhrn) . . . 3,990.600 - 1 3,990.600

9 Ústredný hospodársky úrad:

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

2,848000
323.000 30.000

2,848 000
353.000

Titul 9. (úhrn) . . .
3,171.000 1 30.000 3,201.000

1
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10. Ministerstvo hospodárstva.
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Štátne výdavky

1945

riadne mimoriadne úhrn

Ks

10 Kapitola 10.

A. Osobné výdavky:

Titul 1.......................................................................
Titul 2.......................................................................
Titul 3.......................................................................
Titul 4......................................... .............................
Titul 5.......................................................................
Titul 6.......................................................................
Titul 7.........................................................................
Titul 8.......................................................................
Titul 9.......................................................................

Úhrn . . .

B. Vecné výdavky:

Titul 1.......................................................................
Titul 2............................................................. .....
Titul 3..................................................................  .
Titul 4.......................................................................
Titul 5.......................................................................
Titul 6.......................... .............................................
Titul 7..................................................................
Titul 8.......................................................................
Titul 9.............................................................  .

Úhrn .

Úhrn osobných výdavkov . 
Úhrn vecných výdavkov

Celkový úhrn kapitoly 10. . . .

10,843.400
742.900

215.000
5,417.000
8,958.000

15,776.400
3,008.600
2,848.000

i 
1 

! 
i 

1 
1 III

10,843.400
742.900

215.000
5,417-000
8,958.000

15,776.400
3,008.600
2,848.000

47,809.300 —' 47,809.300

2,535.000
1,547.700

1.000
340.000

10,295.500
16,134.700
14,719.000

982.000
323.000

100.000
50.000

30.000

540.000
120,608.000

30.000

2,635.000
1,597.700

1.000
370.000 

10,295.500 
16,674.700

135,327 000
982.000
353.000

46,877.900 121,358.000 168,235.900

47,809.300
46,877.900 121,358.000

47,809.300
168,235.900

94,687.200 121,358.000 216,045.200
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10. Ministerstvo hospodárstva.
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Štátne príjmy
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10. Ministerstvo hospodárstva.

10 1 Ministerstvo hospodárstva.

2
6
7

Ústredná správa...................................................................................
Zveľaďovanie vývozu.........................................................................
Zveľaďovanie priemyslu.....................................................................

1,201.000
11,001.000

160.000

Titul 1. (úhrn) . . 12,362.000

2 Zveľaďovanie živnosti.

1 Štátny ústav pre zveľaďovanie živností v Turč. Sv. Martine . 110.000

Titul 2. (úhrn) . . . 110.000

4 Úrad na ochranu živnostenského vlastníctva............................. 1,900.000

Titul 4. (úhrn) . . . 1,900.000

5 Priama starostlivosť o roľníkov.

1 • Poľnohospodárske školy ..................................................................... 90.000

Titul 5. (úhrn) 90.000

6 Vodné hospodárstvo a kultúrna technika.

1
2

3

Orgány vodohospodárskej služby.................................................
Uskutočňovanie a udržovanie niektorých vodných stavieb po

dľa zák. č. 20/1941 Sl. z..............................................................
Technická úprava pozemkovej držby............................................

2.000

30,000.000
10.000

Titul 6. (úhrn) . . 30,012.000

7 Poľnohospodárska výroba.
»

1
2
4
5
6a
6b
7

Orgány poľnohospodárskej správy.................................................
Zveľaďovanie poľnohospodárskej výroby..................................  
Štátne ústavy pre chov koní........................................................... 
Poľnohospodárske výskumníctvo .................................................

Školenie a kurzy ..............................................................................
Štátny diagnostický veterinárny ústav.......................................

2.000
51.000

7,478.000
502.900
516.000

4.000
7.000

Titul 7. (úhrn) . . ■ 8,560.900
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11. Najvyšší úrad pre zásobovanie.
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Štátne výdavky

1945

riadne mimoriadne úhrn

Ks

.11, Najvyšší úrad pre zásobovanie.

Najvyšší úrad pre zásobovanie.

Ústredie:

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

Titul 1, (úhrn) . . .

Produkčné príplatky a príplatky 
na vyrovnanie cien:

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

Titul 2. (úhrn) . . .

Kapitola 11.

A, Osobné výdavky:

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

Úhrn . . .

B. Vecné výdavky:

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

Úhrn . . .

Úhrn osobných výdavkov . .
Úhrn vecných výdavkov . .

Celkový úhrn kapitoly 11. . .

15,710.600
22,310.200 400.000

15, 710.600
22,710.200

38,020.800 400.000 38,420.800

200,000.000 200,000.000

— 200,000.000 200,000.000

15,710.600 — 15,710.600

15,710.600 — 15,710.600

22„310.200 400.000
200,000.000

22.710200
200,000.000

22.310.200 200,400.000 222.710.200

15,710.600
22,310.200 200,400.000

15,710.600
222,710.200

38,020.800 200,400.000 238,420.800
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11. Najvyšší úrad pre zásobovanie.
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Štátne príjmy
1945

Ks

11

11. Najvyšší úrad pre zásobovanie.

Najvyšší úrad pre zásobovanie.......................................................

Celkový úhrn kapitoly 11. . . .

2,400.000

2.400.000
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12. Štátny pozemkový úrad.
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Štátne výdavky

1945 |

riadne mimoriadne úhrn

Ks

12, Štátny pozemkový úrad.

Štátny pozemkový úrad.

Ústredie;

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

5,535.700
1,230.100 —■

5,535.700
1,230.100

§ 1. (úhrn) . . . 6,765.800 — 6,765.800

Štátne obvodové úradovne pre po
zemkovú reformu:

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

2,256.700
372.2^0

— 2,256.700
372.230

§ 2. (úhrn) . . . 2,628.900 — 2,628.900

Kapitola. 12:

A. Osobné výdavky:

Titul 1...................................................................... 7,792.400 — 7,792.400

B, Vecné výdavky:

Titul 1...................................................................... 1,602.300 — 1,602.300

Celkový úhrn kapitoly 12. . . . 9,394.700 —. 9,394.700

_________________________________________________
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12, Štátny pozemkový úrad.
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1 1

12, Štátny pozemkový úrad.

Štátny pozemkový úrad.

Ústredie ............................................................................................... 14.000

2 Štátne obvodové úradovne pre pozemkovú reformu .... —

3 Príspevok fondu pre pozemkovú reformu................................... 9,380.700

Celkový úhrn kapitoly 12. . . . 9,394.700
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13. Ministerstvo dopravy a verejných prác.
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13

1

2

3

3

1
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3

1945

Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrn

Ks

13. Ministerstvo dopravy a verejných prác.

Kabinet ministra dopravy a verejných prác:

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

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

1,515.500

404.000 270.000

1,515.500

674.000

Titul 1. (úhrn) . . . 1,919.500 270.000 2,189.500

Ústredná správa a štátna stavebná služba:

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

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

56,457.000

3.275.000 200.000

56,457.000

3,475.000

Titul 2. (úhrn) . . . 59,732.000 200.000 59.932 000

Cestné komunikácie.

Udržovanie štátom spravovaných 
ciest a mostov:

B. Vecné výdavky ................................................. 72,920.000 3,080.000
j 76,000.000

§ 1. (úhrn) . . . 72,920.000 3,080.000 76,000.000

Všeobecné výdavky v odbore ciest 
a m o s t o v :

B. Vecné výdavky ................................................. 205.000 205.000

§ 2. (úhrn) . . . 205.000 — 205.000

Projekty a prípravné práce v odbore 
ciest a mostov.

B. Vecné výdavky ................................................. 600.000 600 000

§ 3. (úhrn) . . . — 600.000 600.000

Titul 3:

B. Vecné výdavky ................................................. 73.125 000 3,680.000 ”76,805.000'

Titul 3. (úhrn) . . . 73.125.000 3,680.000 76.805.000

_______________________
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13. Ministerstvo dopravy a verejných prác.
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Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrn

M p Oh Ks

13 4

1
Technické skúšobníctvo a výskumníci vo:

p

B, Vecné výdavky .................................................. 113.000 113.000

Titul 4. (úhrn) 113.000 — 113.000

5 Elektrizácía štátu:

B. Vecné výdavky .................................................. 14.500 9,500.000 9 514.500

Titul 5. (úhrn) . . , 14.500 9,500.000 9,514.500

6 Vodné stavby:

B. Vecné výdavky .................................................. 7,030.000 650.000 7,680000

Titul 6. (úhrn) . . . 7,030.000 650.000 7,680.000

7 Správa civilných štátnych budov a stavba budov 
a kúpa realít pre potreby civilnej štátnej správy.

1 Správa civilných štátnych budov:

A. Osobné výdavky ............................................. 130.000 — 130.000

B. Vecné výdavky .................................................. 15,495.000 6,950.000 22,445.000

§ 1, (úhrn) . . . 15,625.000 6,950.000 22,575.000

2 Stavba budov a kúpa realít pre po
treby civilnej štátnej správy:

B. Vecné výdavky .................................................. 467.500 1,600.000 2,067.500

§ 2. (úhrn) . . . 467.500 1,600.000 2,067.500

Titul 7:

A. Osobné výdavky ............................................. 130.000 — 130.000

B. Vecné výdavky.................................•, . 15,962.500 8,550.000 24,512.500

Titul 7. (úhrn) . . . 16,092.500
1

8,550.000
■

24,642.500

1 ____________
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13 8 Plavebníctvo:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

10,452.500
2,410.800 —

10,452.500
2,410.800

Titul 8. (úhrn) . . . 12,863.300 — 12,863.300

9 Baníctvo:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

625.000
182.000 15.000

625.000
197.000

Titul 9. (úhrn) . . 807.000 15.000 822000

10 Ciachová a puncovná služba:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

• • *.............................. 1,941.000
676.000 300.000

1,941.000
976.000

Titul 10. (úhrn) . . ■ 2,617.000 300.000 2,917.000

11 Štátny hydrologický a meteorologický ústav:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

1,881.000
969.000 300.000

1,881.000
1,269.000

Titul 11. (úhrn) . . . 2,850.000 300.000
1
| 3,150.000

12 Civilné letectvo:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

1,460.000
1,415.000 2,010.000

1,460.000
3,425.000

Titul 12. (úhrn) . . . 2,875.000 2,010.000 4,885.000

13 Správa vojenských objektov:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

410.000
4,684.000 12,700.000

410.000
17,384.000

Titul 13. (úhrn) . . . 5,094.000 12,700.000 17,794.000

1
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13, Ministerstvo dopravy a verejných prác.
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Ks, .

13 Kapitola 13.

A. Osobné výdavky:
Titul 1.
Titul 2.
Titul 3.
Titul 4
Titul 5.
Titul 6.
Titul 7.
Titul 8.
Titul 9.
Titul 10.
Titul 11.
Titul 12.
Titul 13.

Úhrn

B. Vecné výdavky: 
Titul 1....................... .........................

Titul 2. .............................................
Titul 3. .............................................
Titul 4......................................................
Titul 5......................................................
Titul 6......................................................
Titul 7.................................................  .
Titul 8. .............................................
Titul 9......................................   . . .
Titul 10......................................................
Titul 11......................................................
Titul 12. .............................................
Titul 13. .............................................

1,515.500 — 1,515.500
56,457.000 — 56,457.000

— — —
—• — —
— — —
—. — —
130.0*0'0 — 130.000

10,452.500 — 10,452.500
625.000 — 625.000

1,941.000 — 1,941.000
1,881.000 — 1,881.000
1,460.000 — 1,460.000

410.000 — 410.000

74,872.000 — 74,872.000

404.000 270.000 674.000
3,275.000 200.000 3,475.000

73,125.000 3,680.000 76,805.000
113.000 — 113.000

14.500 9,500.000 9,514.500
7,030.000 650.000 7,680.000

15,962.500 8,550.000 24,512.500
2,410.800 — 2,410.800

182.000 15.000 197.000
676.000 300.000 976.000
969.000 300.000 1,269.000

1,415.000 2,010.000 3,425.000
4,684.000 12,700.000 17,384.000

Úhrn . . .

Úhrn osobných výdavkov . . .
Úhrn vecných výdavkov . . .

Celkový úhrn kapitoly 13. . . .

110,260.800 38,175.000 148,435.800

74,872.000
110,260.800 38,175.000

74,872.000
148,435.800

185,132.800 38,175.000 223,307,800



Slovenský zákonník č. 1. 85

13, Ministerstvo dopravy a verejných prác.
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13. Ministerstvo dopravy a verejných prác.

1 Kabinet ministra dopravy a verejných prác.................................. 1,479.600

2 Ústredná správa a štátna stavebná služba.................................. 220.000

3 Cestné komunikácie......................................................................... 4,700.000

4 Technické skúšobníctvo a výskumníctvo....................................... 200.000

6 Vodné stavby........................................................................................ 6,960.000

7 Správa civilných štátnych budov............................................ .... 5,750.300

8 Plavebníctvo........................................................................................ 15,009.000

9 Baníctvo ............................................................................................. 1,766.500

10 Ciachová a puncová služba................................................................ 2,400.000

12 Civilné letectvo................................................................................... 120.000

Kapitola 13. (úhrn) . . . 38,605.400

________________________________ ._______________________________
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14. Ministerstvo financií.
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Štátne výdavky
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14 1

1

2

3

4

5

6

14. Ministerstvo financií.

Ministerstvo financií.

Minister:

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

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

§ 1. (úhrn) . . . 

Ústredná správa:

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

§ 2. (úhrn) . . .

Reprodukčný ústav Ministerstva fi
nancií:

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

§ 3. (úhrn) . , .

Fotogrametrický ústav Ministerstva 
financií:

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

§ 4. (úhrn) , , , 

Triangulačná kancelária Minister
stva financií: 

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

§ 5. (úhrn) . , .

C h e m i c k o - t e c h n i c k á skúšobňa fi
nančnej správy: 

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

§ 6. (úhrn) , , ,

Titul 1:

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

Titul 1. (úhrn) . . .

100.000
33.400

— 100.000
33.400

133.400 — 133.400

133.400 — 133.400

21,500.800
5,087.700 100.000

21,500.800
5,187.700

26,588.500 100.000 26,688.500

1,275.400
324.700 53.700

1,275.400
378.400

1,600.100 53.700 1,653.800

442.600
657.200 318.000

442.600
975.200

1,099.800 318.000 1,417.800

514.800
833.300 40.400

514.800
873.700 |

1,348.100 40.400 1,388.500

5.000
263.500

30.000

288.500 5.000 293.500

24,150.500
6,927.900 517.100

24,150.500
7,445.000

31,058.400 517.100 31,575.500
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Štátne výdavky riadne mim'oriadnd úhrn

214

Ks

1

2

3

4

5

6

7

8

Podriadené úrady a orgány.

Finančné úrady administratívne:

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

§ 1. (úhrn) . . .

Technická finančná kontrola:

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

§ 2. (úhrn) , . .

Finančná prokuratúra:

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

§ 3. (úhrn) , . .

Daňové úrady:

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

§ 4. (úhrn) . .

Ústredná štátna pokladnica:

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

§ 5. (úhrn) . . .

Pozemkový kataster:

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

§ 6. (úhrn) . . .

Colné úrady:

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

§ 7. (úhrn) . .

Dôchodková kontrola:

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

§ 8. (úhrn) , , .

26,436.300
3,266.800 370.000

j

26,436.300
3,636.800

29,703.100 370.000 30,073.100

1,146.700
117.400

■

2.000
1,146.70?

119.400

1,264.100 2.000 í 1,266.16^

1,196.230
587.100 10.000

•

1,196.200
597.100

1,783.300 10.000 J n93.300

36.529.500
4,803.100

-
80.000

j 36,529.500
4,883.100

41,332.600 80.000 41,412.600

824.900
30.200 40.000

824.900
70.200

855.100 40.000 895.100

17,333.100
8,978.100

150.000
195.000

j 17,483.100
9,173.100

26,311.200 345.000 26,656.200

15,058.000
1,682.300 80.000

15,058.000
1,762.300

16,740.300 80.000 16,820.300

15,741.400
4,373.000

- 1
26.000 j

15,741.400
4,399.000

20,114.400 26.000 20,140.400
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Štátne výdavky

1945

riadne mimoriadne úhrn

Ks

14 2 9 Finančná stráž:

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

41,464.900
9,054.200 246.300

41,464.900
9,300.500

§ 9. (úhrn) . . . 50,519.100 246.300 | 50,765.400

Titul 2:
1

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

155,731,000
32,892.200

150.000
1,049.300 j

155,881.000
33,941.500

Titul 2. (úhrn) . . . 188,623.200 1,199.300 189.822.500

3 Verejné dávky.

1 Priame dane:

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

50.000
202.800

— 50.000
202.800

§ 1. (úhrn) . . . 252.800 — • 1 252.800

2 Daň z obratu a prepychová:

A, Osobné výdavky ..................................................
B. Vecné výdavky......................—......................... 200.000

—
200.000

§ 2. (úhrn) . . . 200.000 200.000

3 Clá:

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

§ 3, (úhrn) . . . — — —

4 Spotrebné dane:

1 A. Osobné výdavky ..................................................
B. Vecné výdavky .................................................. 376.000 — - 376.000 .

§ 4. (úhrn) . . . 376.000 — 376.000

5 Poplatky:

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

92.000
2,671.000

— ' 92.000
2,671.000

§ 5. (úhrn) . . . 2,763.000 — 2,763.000
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14. Ministerstvo financií.
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w í-« d Oh Ks

14 6 Kartelový poplatok:

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

— . —
—

§ 6. (úhrn) . , . — — —

Titul 3s

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

142.000
3,-449.800 - I

142.000
3,449.800

Titul 3. (úhrn) . . . 3,591.800 — 3,591.800

4 Monopoly.

1. Sof — soľný monopol:

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

45.000 
24,060.000 15.000

45.000
24,075.000

§ 1. (úhrn) . . . 24,105.000 15.000 24,120.000

2 Umelé sladidlá:

A. Osobné výdavky .............................................
B. Vecné výdavky ................................................. 16.000 16.000

< § 2. (úhrn) . . . 16.000 — 16.000

3 Výbušné látky:

A. Osobné výdavky .................................................
B. Vecné výdavky ..... ......................... 25.000 25.000

§ 3. (úhrn) . . . 25.000 —
■

25.000

Titul 4:

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

45.000
24,101.000 15.000

45.000
24,116.000

Titul 4. (úhrn) . . . 24,146.000 15.000 24,161.000

5 Štátna lotéria:

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

6.000
4,955.000

z 1 6.000
4,955.000

Titul 5. (úhrn) . . . 4,961.000 — 4,961.000
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14 Kapitola 14,

A. Osobné výdavky:

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

Úhrn . . .

B. Vecné výdavky:

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

Úhrn . . .

Úhrn osobných výdavkov . . .
Úhrn vecných výdavkov . . .

Celkový úhrn kapitoly 14. . . .

24,130.500
155,731.000

142.000
45.000

6.000

150.000
24,130.500

155.881.000
142 000
45.000

6.000

180,054.500 150.000 180,204.500

6,927.900
32,892.200
3,449.800

24,101.000
4,955.000

517.100
1,049.300

15.000

7,445.000
33,941.500

3,449.800
24,116.000

4,955.000

72,325.900 1,581.400 73,907.300

180,054.500
72,325.900

150.000
'1,581.400

180,204.500
73,907.300

252,380.400 1,731.400 254,111.800



Slovenský zákonník č, 1. 91

14, Ministerstvo financií.
K

ap
ito

la

Ti
tu

l

Pa
ra

gr
af

Štátne príjmy
1945

Ks

1

i 14. Ministerstvo financií.
14 1 Finančná správa.

2 Ústredná správa ............................................................................... 350.000
3 Reprodukčný ústav Ministerstva financií............................. 47.000
4 Fotogrametrický ústav Ministerstva financií............................. 25.000
5 Triangulačná kancelária Ministerstva financií............................. 24000
6 Chemicko-technická skúšobňa finančnej správy........................ 60.000

Titul 1. (úhrn) . . . 506.000

i
2 Podriadené úrady a orgány.

1 Finančné úrady administratívne...................................................... 24.000
2 Technická finančná kontrola........................................................... 500
3 Finančná prokuratúra.......................................................................... 300.000
4 Daňové úrady ......................................................................................... 25.000
6 Pozemkový kataster..................................................................... 4,110.000
7 Colné úrady......................................................................................... 100.500
8 Dôchodková kontrola.......................................................................... 13.000
9 Finančná stráž .................................................................................... 28.000

Titul 2, (úhrn) . . . 4,601.000

3 Verejné dávky.
1

1 Priame dane:

L Daň dôchodková:

pol. la) Daň dôchodková........................................................... 450,000.000
pol. íb) Branný príspevok...................................................... 5,000.000

II. pol. 2. Príspevok podľa vl. nár. čís. 393/1938 Sb. z. a n. . 75,000.000

III. D a n e výnosové:

pol. 3. Všeobecná daň zárobková....................................... 20,000.000
pol. 4. Zvláštna daň zárobková............................................ 20,000.000
pol. 5. Prirážka podľa vl. nár. č. 393/38 Sb. z. a n. 57,000.000
pol. 6. Pozemková daň ........................................................... 14,000.000
pol. 7. Domová daň ................................................................ 19,650.000
pol. 8a) Daň rentová................................................................ 35,250.000

8b) Mimoriadna daň postihujúca dividendy a úroky
z niektorých cenných papierov pevne zúročiteľ-
ných .............................................................................. 1,500.000

pol. 9. Daň z tantiém ........................................................... 4,500.000
pol. 10. Daň z vyššieho služného............................................ 1,500.000

III. Dane výnosové (úhrn) . . . 172,750 000



92 Slovenský zák o n n í k č. 1.

14, Ministerstvo financií.
K

ap
ito

la

Ti
tu

l

Pa
ra

gr
af

Štátne príjmy
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14 3 1 IV. Doplatky zrušených daní priamych:

pol. 11. Válečná daň.................................................................
pol. 12. Daň majetková ............................................................
pol. 13. Daň banská................................................................   .
pol. 14. Štátna dôchodková prirážka...................................

IV. Doplatky zrušených daní priamych (úhrn) . . . —

V. Daň z poľovačky:

pol. 15. Daň z poľovačky ....................................................... 1,000.000

VI. Poplatky z oneskorenia atď. :

pol. 16. Poplatky z oneskorenia (úroky z oneskorenia) po 
odrátaní dobropisov (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

VIL Daň z vojnových ziskov:

pol. 17. Daň z vojnových ziskov .... .................... 2,000.000

§ 1. (úhrn) . . . 720,750.000

2 Daň z obratu a daň prepychová:

a) Daň z obratu a daň prepychová . .............................................. 
b) Poplatky z oneskorenia po odrátaní náhradných úrokov, po

kuty, tresty na peniazoch, ako aj upúšťacie čiastky a nákla
dy trestného pokračovania predpísané k náhrade po odráta
ní výloh trestného pokračovania, náklady vyšetrovania a dô
kazov predpísané k náhrade, ako aj trovy odhadov po odrá
taní príslušných výdavkov..............................•......................

c) Rozličné príjmy a náhrady všetkého druhu..............................

528.220.000

5,000.000

§ 2, (úhrn) . . . 533,220.000

- 3 Clá :

pol. 1. Dovozné a vývozné clá:

a) Dovozné clá ............................................................ 60,000.000

b) Vývozné clá ............................................................ 6.000

Pol. 1. (úhrn) . . . -60,006.000
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4

pol. 2. Colné poplatky:
a) Vážne .....................................................................
b) Skladné z..................................................................... 
c) Poplatky za úradné výkony zriadencov . . .

Pol. 2. (úhrn) . . .

pol. 3. Colné úroky a úroky z oneskorenia........................

Pol. 3. (úhrn) . . .

pol. 4. Colné istoty.....................................................................

§ 3. (úhrn) . . .

Spotrebné dane:

pol. 1. Daň z liehu:
a) Výrobná a spotrebná daň z liehu..........................
b) dávka z droždia......................................................
c) Kontrolný poplatok podľa § 6 zák. č. 634/1919

d) Kontrolný poplatok podľa čl. III. zák. č. 86/1932

e) Sprosfovacia dávka čl. VI. § 5 zák. č. 86/1932 
Sb. z. a n................................................................

Pol. 1. (úhrn) . . .

pol. 2. Spotrebná daň z droždia.......................................  
pol. 3. Daň z cukru................................................................ 
pol. 4. Daň z kyseliny octovej............................................

- pol. 5. Daň z prípravkov ku kypreniu cesta.................... 
pol. 6. Daň z minerálnych olejov...................................
pol. 7. Daň z umelých jedlých tukov..................................  
pol. 8. Daň zo zapaľovačov.................................................  
pol. 9. Daň z elektrických zdrojov žiarenia...................  
pol. 10. Dávka zo šumivého vína .......................................  
pol. 11. Všeobecná daň nápojová .......................................  
pol. 12. Daň z limonád, minerálnych a sódových vôd . . 
pol. 13. Daň z piva....................................................................  
pol. 14. Daň z mäsa ...............................................................

pol. 17. Daň zo spotreby gumového tovaru........................
pol. 18. Náhrada obcí za vyberanie obecných dávok pri 

potravnej dani na čiare.............................

pol. 20. Daň z vodnej sily...................................................... 
pol. 21. Daň z motorových vozidiel.......................................

§ 4. (úhrn) . . .
1_________________________________________________________________

20.000

20.000

6.000

6.000

60,032.000

170,000.000 
130.000

>000.000

600.000

4,000.000

170,730.000

6,000.000 
80,000.000

1,500.000
1,000.000

10,000.000
3,200 000 
9,500.000 
4,000.000
2,000.000

20,000.000
2,300.000 

40,000.000 
10,000.000

25,000.000

150.000

391,380.000
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14 3 5 Poplatky:

pol. 1. Kolky................................................................................ 55,422.000
pol. 2. Právne poplatky................................... ......................... 130,697.900
pol. 3. Taxy ................................................................................
pol. 4. Dopravné dane železničné:

—

a) daň z jazdných lístkov.............................................
b) Daň prepravná na štátnych a štátom prevádza-

40,000.000

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 115,000.000 Ks.

c) Daň prepravná na železniciach štátom nepre-
vádzaných ................................................................. 160.000

d) Daň zo zavazadíel.................................................. 800.000

Pol. 4. (úhrn) . . . 40,960.000

pol. 5. Dávka z jazdného za osobnú dopravu na želez-
niciach . ...................................................................... 20,000.000

pol 6. Daň z jazdného za hromadnú dopravu osôb . . -. 1,600.000
pol. 7. Dávky z telefonných poplatkov......................... 5,000.000
pol. 8. Dávka za úradné úkony vo veciach správnych . . ' 17,000.000
pol. 9. Daň zo zbrane a lovu podľa zák. čl. XXIII/1883 . __

§ 5. (úhrn) . . . 270,679.900

6 Kartelový poplatok ........................................  . . . . 1,200.000

§ 6. (úhrn) . . . 1 200.000

Titul 3. (úhrn) 1.977,261.900
4 Monopoly:

1 Soľ ............................................. ....................................................... 52,165.000.
2 Umelé sladidlá ...................................................................... 300.000
3 Výbušné látky........................................................................... 3,000.000

5
Titul 4. (úhrn) , . . 55,465.000

Štátna lotéria:
Štátna lotéria.................... ...................................................................... 4,512.500

Titul 5. (úhrn) 4,512.500
Kapitola 14:

Titul 1.................................................... ....................................................... 506.000
Titul 2. ............................................................................................... 4,601.000
Titul 3. 1.977,261.900
Titul 4........................................................................................................... 55,465.000
Titul 5. ................................................................................................ 4,512.500

Celkový úhrn kapitoly 14. , . . 2.042,346.400
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1945

mimoriadne úhrn

Ks -

15. Všeobecná pokladničná správa.
Všeobecná pokladničná správa.

Štátny dlh.

Príspevok štátnej správy na úhradu 
štátneho dlhu:

B. Vecné výdavky ................................................. 180,294.152 180,294.152

Správa štátneho majetku.

Úroky a výdavky zo šekovej služby, 
z bežných účtov štátnych podni
kov a z prechodného úveru:

B. Vecné výdavky .................................................. _ 20,000.000 20,000.000

Nákup cenných papierov:

B. Vecné výdavky ................................................. — 1,500.000 1,500.000

Bezúročný vklad štátu do Sloven
skej hypote čn ej a komunálnej ban
ky podľa zákona č. 257/1941 S1. z.:

B. Vecné výdavky ................................................. 10,000.00 — 10,000.000

Výkup akcií a prioritných obligácií 
miestnych železníc:

i

- 2,000.000 j 2,000.000

Titul 2:

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

1
i
| 10,000.000 - -

23,500.000 ! 33,500.000

Titul 2. (úhrn] . . .
J 10,000.000 23,500.000 33,500.000

Mena.

Kurzová strata:
— — —

Úprava meny:

A. Osobné výdavky ................................................. 110.000 110.000

B. Vecné výdavky ................................................. 19,0 19,010.000

§ 2. (úhrn) . . • — 19,120.000 19,120.000

Titul 3:

A. Osobné výdavky .' ............................................ 110.000 110 000
— 19,010.000 19,010.000

Titul 3. (úhrn) . . ■
l

19,120.000 19,120.000

____________
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1

Štátne záruky.

Záväzky z prevzatých záruk:

B. Vecné výdavky ............................................. 5,000.000

o Príspevok štátu Pomocnému fondu 
peňažných ústavov podľa zákona 
č. 172/1941 a č. 173/1941 S L z.:

5,000.000 ।

1

B. Vecné výdavky .................................................. — 7,371.000 7,371.000

3 Príspevok štátu podľa § 21 v 1. nár. 
č. 56/1937 S b. z. a n. pre úpravu pome
rov slovenského stavu poistenia 
Fénixu životnej poisťovacej spo
ločnosti vo Viedni:

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

4 Výplata súdnych depozitov:

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

5 Príspevok štátu podľa čl. V. záko
na č. 142/1941 S 1. z., vyplývajúci z od
predaja podniku ‚‚Podbrezová":

B. Vecné výdavky .................................................. 15,000.000 — 15,000.000

6 Príspevok štátu podľa §6 ods. 2 zák. 
č. 102/1943 S 1. z. „Záručnému fondu":

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

Titul 4:

A. Osobné výdavky ..................................................
B. Vecné výdavky . . ........................................ 15,200.000 13,471.000 28,671.000

Titul 4. (úhrn) , . . 15,200.000 13,471.000 28,671.000

5 Štátne dotácie, subvencie a preddavky.
1

1 Príspevok podľa zákona č. 118/27 S b. 
z. a n. na podpory poľnohospodá
rom postihnutým živelnými po
hromami:

B. Vecné výdavky .... ......................... 816.000 — 816.000

2 Príspevok nepoľnohospodárom pri 
živelných pohromách:

-

B. Vecné výdavky .................................................. 40.000 — 40.000
_ •
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1
Bezúročné preddavky obciam, spo-

40.000 40.000

jené s katastrálnym meraním a
vymedzníkovaním :
B. Vecné výdavky .................................................

4 Na podpory z dôvodu, likvidácie 
škôd válečných, poprevratových 
podľa v L nár. č. 106/1931 S b. z. a n., 
ako aj škôd vzniklých na sever
nom území privtelenom pri vo
jenskom ťažení proti Poľsku: | 
B. Vecné výdavky...................................... • ■ ! 100.000 S 100.000

5

i

Náhrada za škody spôsobené nepria
teľskými bojovými činmi podľa 
zákona č. 160/1943 S1. z.:
B. Vecné výdavky .... ......................... 500,000.000 500,000.000

6 Dotácie podľa §22 vl. nár. č. 152/1939 
Sl. z. fondu zriadenému pri Mini
sterstve hospodárstva pre zmier
nenie škôd zapríčinených lovnou 
zverou v poľnom alebo lesnom 
hospodárstve a pre zveľadenie 
poľovníctva:
B. Vecné výdavky ................................................. 64.000 64.000

7 Podporné akcie na účet prebytku 
dôchodkových pokút:

• A. Osobné výdavky................................................. 50.000 50.000 1
B. Vecné výdavky ................................................. 550.000 2,000.000 2,550.000 |

§ 7. (úhrn) . . . 600.000 2,000,000 2,600.000

8 Mimoriadne výdavky spojené s pre
beraním pohľadávok z platobného 
styku slovensko-nemeckého po
dľa §9 zákona č. 178/1943 S1. z.:
B. Vecné výdavky.................................. • • ■ ■ — — —

Titul 5;

A. Osobné výdavky ............................................ 50.000 _ 50.000
B. Vecné výdavky ................................................. 1,570.000 502,040.000 503,610.000

Titul 5. (úhrn) . . . 1,620.000 502,040.000 503,660.000

1

Spoločné výdavky všetkých rezortov.

Výdavky spojené so šekovým po
kračovaním:

2,000.000 - 1 2,000.000
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15. Všeobecná pokladničná správa.
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Štátne výdavky

1945

riadne mim’oriadne úhrn

Ks

15

7

8

1

2

3

1

2

3

4

Titul 6:

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

Titul 6. (úhrn) . .

Administratívne výdavky.

Štátny dozor:
A. Osobné výdavky .............................................

Náhrady a iné:
B. Vecné výdavky

Ostatné rozličné výdavky:
B. Vecné výdavky ..................................................

Titul 7í

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

Titul 7. (úhrn) . .

Údely a prídely fondom a samosprávnym 
sväzkom.

Údely do správy Ministerstva vnú
tra podľa prílohy „D" k zák. č. 190/ 
1939 Sl. z.:
B. Vecné výdavky ..................................................

Údel podľa § 10 ods. 5 v 1. n a r. č. 122/ 
1935 S b. z. a n. hlavnému mestu 
Slovenskej republiky;
B. Vecné výdavky ..................................................

Prídely z domovej dane podľa §9 
v 1. nár. č. 122/1935 S b. z. a n. obciam 
vyberajúcim obecné prirážky k 
priamym daniam nad 250%:
B. Vecné výdavky....................,.........................

Údel z 1.5% zvláštneho príspevku 
podľa § 109 zákona o priamych 
daniach Náhradovému fondu;
B. Vecné výdavky ..................................................

Titul 8í

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

Titul 8. (úhrn) . . .

Úhrn kapitoly 15. . . .

2,000.000 h ■ 2,000.000

2,000.000 — 2,000.000

883.500

2.000

100.000

100.000

883.500

102.000

100.000

883.500
102.000 100.000

883.500
202.000

985.500 100.000 1,085.500

36,569.700

400.000

20,000.000

940.000

—

36,569.700

400.000

20,000.000

940.000

57,909.700 57,909.700

57,909.700 — 57,909.700

283,538.499 555,966.000 839,504.499
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15. Všeobecná pokladničná správa.
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•oí d Štátne výdavky riadne | mimoriadne úhrn

H
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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...................................................................... 883.500 — 883.500
Titul 8...................................................................... — — —

Úhrn 933.500 110.000 1,043.500

B. Vecné výdavky:

Titul 1...................................................................... 180,294.152 — 180,294.152
Titul 2...................................................................... 10,000.000 23,500.000 33.500 000
Titul 3...................................................................... — 19,010.000 19,010.000
Titul 4...................................................................... 15,200.000 13,471.000 28,671.000
Titul 5...................................................................... 1,570.000 502,040.000 503,610.000
Titul 6...................................................................... 2,000.000 — 2,000.000
Titul 7...................................................................... 102.000 100.000 202.000
Titul 8...................................................................... 57,909.700 — 57,909.700

Úhrn . . 267,075 852 558,121.000 825,196.852

A. Úhrn osobných výdavkov . . . 933.500 110.000 1,043.500
B. Úhrn vecných výdavkov 267,075.852 558,121.000 825,196.852

Celkový úhrn kapitoly 15. 268,009.352 558,231.000 826,240.352
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15. Všeobecná pokladničná správa.
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Štátne príjmy
1945

Ks

15

1

2

1

1

2

3

4

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 štátných 
podnikov a z prechodných úverov a štátnych vkladov . .

Úroky z cenných papierov a iné úroky........................................  

Podiel štátu na účastinných spoločnostiach a iných podnikoch

Výťažok za predané alebo stranám vrátené cenné papiere

692,718.200

300.000

1,000.000

6,000.000

12.000 j

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

1

Odúmrf (kaducity)................................................................................

Hodnoty prepadlé následkom trestných činov a podľa pred
pisov o politických zbohatlíkoch.......................................

Výťažok z cenín a depozitov, ktoré boly vyhlásené kadučnými

Súdne depozity viac ako rok nevybrané a preúčtované v pro
spech Všeobecnej pokladničnej správy podľa nár. uh. min. 
financií č. 52.003 zo dňa 18. VI. 1903 a podľa vestníka uh. min. 
financií č. 15 z roku 1903 ......................................................

Splatené pôžičky a vklady.................................................................

Odvod zisku od Poštovej sporiteľne podľa § 22 zákona č. 55/ 
1944 Sl. z.........................................................................................

Prebytok čistého zisku od Slovenskej národnej banky

Výťažok z odpredaja štátneho hnuteľného majetku....................

Ttiul 2. (úhrn)

Správa nehnuteľného štátneho majetku.

Tržby .....................................................................................

Dôchodky ... ...........................................................................

Titul 3. (úhrn)

Mena.

Kurzovýzisk................................................................................

Titul 4. (úhrn)

------------------------——

100.000 |

2,000.000

60.000 1

400.000

250.000

1,000.000

15,000.000

100.000

26,222.000

300.000

2,080.000

2,380.000

600.000

600.000
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15. Všeobecná pokladničná správa.
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Štátne príjmy
1945

Ks

15 5

6

7

1

2

1

2

4

1

2

3

4

5

Štátne garancie.

Refundácia anuít vyplatených štátom ako 
ručitelo m.............................................................................

Splácanie sanačných podpôr poskytnutých 
živnostenskému úvernému družstevníctvu

Titul 5. (úhrn)

Administratívne pokuty.

Peňažné tresty a pokuty ukladané civilnými 
a správnymi úradmi ................................................

Pokuty uložené vojenskými súdmi...................

Disciplinárne pokuty od sboru finančnej 
stráže ..................................................................................

Prebytok dôchodkových pokút .............................

Titul 6. (úhrn)
Administratívne príjmy.

Poplatky za štátnydozor .......................................

Taxy z usporiadania vecných lotérií . . . 

Príspevky k režijným výdavkom........................  

In é príjmy ..........................................................................

Podiel zo samosprávneho fondu na čiastočné 
krytie výdavkov, ktoré prevzal štát od 
Krajiny...................................................................................

Titul 7. (úhrn)

Kapitola 15:

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

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

Celkový úhrn kapitoly 15.

200.000

340.200

540.200

20,000.000

10.000

20.000

20,000.000

40,030.000

1,233.500

1.500

80.000

1,955.000

97,230.000

100,470.000

692,718.200
26,222.000
2,380.000

600.000
540.200 

40,030.000 
100,470.000

862,960.400
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16, Penzie,
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2
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2

1
2
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1

16. Penzie.

Odpočivné a zaopatrovacie platy.

A. Osobné výdavky:

Odpočivné a zaopatrovacie platy: 

Odpočivné a zaopatrovacie platy civilné . . 
Odpočivné a zaopatrovacie platy vojenské

Titul 1. (úhrn)

Vyplatené prevodné čiastky (pré
miové rezervy):

Civilné ......................................................................
Vojenské ............................................................ .....

Titul 2. (úhrn) . .

Nemocenské poistenie:

Civilné ......................................................................
Vojenské .................................................................

Titul 3. (úhrn) . . .

Liečebná starostlivosť o príjemcov 
zaopatrovacích platov vojen
ských:

Zaobstarávanie protéz ........................................
Liečenie povinné ..................................................
Liečenie podporné..................................................

Titul 4. (úhrn) . . .

Refundácia vyššieho nákladu odpo
čivných a zaopatrovacích platov 
podľa zákona č. 287/1924 S b. z. a n.: 
Poštovým zamestnancom .............................

Titul 5. (úhrn) . . .

Kapitola 16:

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

Úhrn osobných výdavkov ■ ■

Celkový úhrn kapitoly 16. . .

134,496.300
15,316.700

134,496.300
15,316.700

149,813.000 149,813.000

1,700.000
270.700 —'

1,700.000 ‘
270.700 |

1,970.700 1,970.700

z,500.000
600

2,500.000
600

2,500.600 — 2,500.600

50.000
70.000

180.000
—

50.000
70.000

180.000

300.000 — 300.000

700.000 | 700.000

'■00.000 __ 700.000

149,813.000
1,970.700
2,500.600

300.000
700.000

1

149,813.000
1,970.700
2,500.600

300.000
700.000

155,284.300 — 155,284.300

155,284.300 — 155,284.300
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16. Penzie.
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Štátne príjmy
1945

Ks

16. Penzie.
f

16 Odpočívné a zaopatrovacie platy.

1 Príspevky štátnych zamestnancov.

1 Civilné:

a) Riadne penzijné príspevky............................. 31,500.000
b) Zvláštne penzijné príspevky ......................... — 31,500.000

2 Vojenské:

a) Riadne penzijné príspevky............................. 3,050.000
b) Zvláštne penzijné príspevky ......................... — j 3,050.000

Titul 1. (úhrn) . . .
i

34,550.000

2 Prijaté prevodné čiastky (prémiové rezervy):

1
2

Civilné.......................................................................... 2,550.000
Vojenské ..................................................................... 100.000 2,650.000 |1

Titul 2. (úhrn) 2,650.000 |

3 Náhrady každého druhu:

1
2

Civilné.......................................................................... 300.000
Vojenské ..................................................................... 60.000 j 360 000

Titul 2. (úhrn) . . . 360.000

Kapitola 16:

Titul 1.........................................................................................................
Titul 2. .............................................................................................
Titul 3. .............................................................................................

34,550.000 ।
2,650.000

360 000
1

Celkový úhrn kapitoly 16. . • • 37.560.000

•
-

i ___ - - ,
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17

17. Najvyšší kontrolný dvor.
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Štátne výdavky

17. Najvyšší kontrolný dvor.

Najvyšší kontrolný dvor.

A. Osobné výdavky

B. Vecné výdavky

Celkový úhrn kapitoly 17.

1945

riadne mimoriadne úhrn

3,040.200

1,137.000

Ks

80.000

3,040 200

1,217.000

4,177.200 80.000 4,257.200
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17. Najvyšší kontrolný dvor.
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Štátne príjmy
1945

Ks

17

17- Najvyšší kontrolný dvor.

Najvyšší kontrolný dvor.................................................

Celkový úhrn kapitoly 17
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18. Úrad propagandy,
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Štátne výdavky

1945

riadne mimoriadne úhrn
d 

w H
aj 

Od ________  _ __ Ks

18. Úrad propagandy.

1

18 1 Úrad propagandy.

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

3,171.000
5,204.000 80.000 j

3,171.000
5,284.000

Titul 1. (úhrn) . . . 8,375.000
80.000 |

8,455.000

2 Ústredná cenzúrna komisia;

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

20.000
80.000

20 000
80.000

Titul 2. (úhrn) 100.000 - 100.000

Kapitola 18.

A. Osobné výdavky:

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

3,171.000
20.000 -

3,171.000
20.000

Úhrn 3,191.000 — 3,191.000

B. Vecné výdavky:

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

5,204.000
80.000

80.000 5,284.000
80.000

Úhrn 5,284.000 80.000 5,364.000

Úhrn osobných výdavkov . . .
Úhrn vecných výdavkov . . .

3,191.000
5,234.000 80.000

j 3,191.000
5.364.000

Celkový úhrn kapitoly 18. . . . 8,475.000 80.000
I

8,555.000
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18. Úrad propagandy.
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Štátne príjmy
1945

Ks

18. Úrad propagandy.

Úrad propagandy 40.000

Celkový úhrn kapitoly 18. . . 40.000
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Príloha A.

SKUPINA II.

Správa štátnych podnikov.
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§ 1. Tabaková réžia.

§ 1, Tabaková
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlivé úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.
I. Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov.................... 2,025.000
b) Ostatné náklady........................................ 230,310.500
c) Odpisy ............................................................ 2,128.400

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov.................... 1,809.100
b) Ostatné náklady......................... 2,493.400
c) Odpisy............................................................ —

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie . ....................................................... 18,059.000
b) Ostatné náklady ........................................ 505.800
c) Odpisy............................................................ —

II. Úroky z investičných dlhov...................................

III. Straty finančné:

1. Úroky ................................................................. —
2. Iné straty finančné ........................................ —

IV. Iné náklady:

1, Platy stálych zamestnancov......................... —
2. Ostatné náklady ............................................. —
3. Odpisy................................................................. —

234,463.900

4,302.500

18,564.800 257,331.200

Súčet nákladov ad I.—IV. . . '.

V. Z i s k ..........................................................................................

Úhrnom . . .

B. Zistenie konečného prebytku.
I. Prídely fondom dotovaným z rýdzeho 

zisku.........................................................................................

II. Prídely základnému majetku:

a) Splátky investičných dlhov..................................................
b) Úhrada investícií z prevádzkového zisku.........................

III. Konečný prebytok (odvod štátnej pokladnici) . .

.. .
Úhrnom . . .

257,331.200

693,336.900

950,668.100

16,000.000 16,000.000

677,336.900

693,336.900 |

______ í ____ 1
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§ 1. Tabaková réžia.

rezia.
Ministerstva financií).

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

A, Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové fažby:

1, Vlastné fažby prevádzkové.................................................
2. Iné fažby prevádzkové...........................................................
3. Penzijné príspevky................................................................

945.C00.000
275.000
793.100 946,063.100

II. Zisky finančné:

1. Úroky...................................................... ......
2. Iné zisky finančné . ....................................... ...

4,600.000
4,600.000

i
HL Inétažby ............................................ .... 1 —

Súčet tažieb ad I.—III. 950,668.100

IV. Strata ........................................................... ....................

1

Úhrnom 950,668.100

B. Zistenie konečného prebytku.
I. Prevádzkový zisk . ,................................................................

s.

693,336.900

Úhrnom . . • 693,336.900
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§ 1. Tabaková réžia.

§ 1. Tabaková
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
J ednotlivé Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičné náklady.

L Investície pravé:

1. Nehnuteľnosti:

a) Kúpa pozemkov ........................................
b) Stavby obytných domov.........................
c) Stavby v prevodzovniach.........................
d) Stavby vlečiek a ich predĺženie . . .
c) Stavby obradných stien.........................  
f j Stavby kanalizácií v prevodzovniach 

g) Komunikačné úpravy ..............................
h) S'roj'né-technické zariadenia zvyšujúce 

trvale hodnotu stavieb ...................

100.000

7,280.000

1,570,000 8,950.000

S 2. Hnuteľnosti:

j S'ro:e a ostatný invetár................................... 7,050.000

’ 3. Živý inventár....................................................... — 16,000.000

! II. Obnova:

f 1. Nehnuteľnosti:

j a) Stavby............................................................
b) Strojné-technické zariadenia zvyšujúce 

trvale hodnotu stavieb......................... 205.000 205.000

2. Hnuteľnosti;

Stroje a ostatný inventár................................... 352.500
| 3. Živý inventár ........................................ 2.500 560.000

j Úhrnom . . . 16,560.000
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§ 1. Tabaková réžia.

réžia.
Ministerstva financií).

Ťažby
.1 ednotlive Úhrnom

Ks

i
C, Investičný rozpočet.

Investičná úhrada.
■

I. Investície pravé:
1, Podielom z prevádzkového zisku.......................................
2. Pôžičkou . . '..........................................................................
3. Vlastnými prostriedkami......................................................

16,000.000

16,000.000

*

II. 0 b n o v a :

Vlastnými prostriedkami .............................. 560.000

Úhrnom 16,560.000
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§ 2. Štátna mincovňa v Kremnici.

§ 2. Štátna mincovňa 
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlivé | Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet

I. Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov
b) Ostatné náklady..............................
c) Odpisy..................................................

. . 611.000

. . 4,550.900

. . 217.400 5,379.300

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov
b) Ostatné náklady..............................
c) Odpisy..................................................

. . 33.700
33.700

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie .............................................
b) Ostatné náklady..............................
c) Odpisy..................................................

. . 340.100

. . 225.800
565.900 5,978.900

II. Úroky z investičných dlhov. ■ ......................... —

ni. Straty finančné:

1. Úroky.......................................................
2. Iné straty finančné.............................. — —

IV. I n é náklady:

1. Platy stálych zamestnancov ....
2. Ostatné náklady........................................
3 Odpisy............................................................ — —

Súčet nákladov ad I.—IV. . . 5,978.900

v. Zisk ............................................. 5,851.800

Úhrnom . . .
11,830.700 |

B. Zistenie konečného prebytku.
I. Prídely fondom dotovaným z č 

zisku................................................................
istého

—

II. Prídely základnému majetku:

a) Splátky investičných dlhov....................
b) Úhrada investícií z prevádzkového zisku

.........................
340.000 340.000

III. Konečný prebytok (odvod štátnej pokladnici) . . 5,511.800

Úhrnom . . . 5,851.800
______________J
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§ 2, Štátna mincovňa v Kremnici,

v Kremnici,
Ministerstva financií).

Jednotlive 'Jhrnom
Ťažby —

Ifs

A, Prevádzkový rozpočet.

L Prevádzkové ťažby:

1. V’astné ťažby prevádzkové................................................. 11,765.300
2 Iné ťažby prevádzkové........................................................... —
3. Penzijné príspevky ................................................................. 21.000 11,786.300

II. Zisky finančné:

1. Úroky......................................................................................... 44.400
2. Iné zisky finančné..................................................................... — 44.400

III. In é ťažby ............................................................................... —

Súčet ťažieb ad I.—III. 11,830.700

IV. Strala ........................................................................................

Úhrnom . . 11,830.700

B. Zistenie konečného prebytku.
I. Prevádzkový zisk........................................................... 5,851.800

Úhrnom . . . —
5,851.800
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§ 2. Štátna mincovňa v Kremnici.

§ 2. Štátna mincovňa 
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlivé n

Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičné náklady.
1

I. Investície pravé ............................................................

II. 0 b n o v a .....................................................................................

' ' Úhrnom . . ■

1

340.000

50.000 390.000

390.000

1
1

i
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§ 2. Štátna mincovňa v Kremnici.

v Kremnici,
Ministerstva financií).

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičná úhrada.

. L Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkového zisku ...................
2. Pôžičkou............................................ ...
3. Vlastnými prostriedkami............................. ....

340.000

340.000

II. Obnova:

Vlastnými prostriedkami........................................................... 50.000

Úhrnom 390.000

i| 
ti

II 
ii 
i

t
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§ 3. Slovenská pošta.

§ 3, Slovenská
(Patrí do pôsobnosti Ministerstva

Náklady Jednotlivé Úhrnom

■ Ks

A, Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:
a) Platy stálych zamestnancov.................... 128,550.000
b) Ostatné náklady ... .... 83,738.500
c) Odpisy............................................................ 30,000.000

2. Náklady správne (ústredné):
a) Kabinet, ministra .... ... 801.700
b) Odpisy............................................................ —

242,288.500

801.700

3. Náklady všeobecné:
a) Penzie............................................................ 14,192.000
b) Ostatné náklady........................................ 42,206.600
c) Odpisy............................................................ — 56,398.600

4. Anticipované straty......................... .............................. — 299,488.800

II. Úroky z investičných dlhov: 4,543.700

III. Straty finančné:
1. Úroky ...........................................................................................
2. Iné straty finančné.................................................................

56.300
1

56.300 |

IV. Iné náklady:
1. Platy stálych zamestnancov..................................................
2. Ostatné náklady......................................................................
3. Odpisy........................................ ..................................................

250.000
i

250,000 1

Súčet nákladov ad I.—IV. . . .
V. Z i s k ..........................................................................................

304,338.800 .
7,356.800

Úhmom . . 311,695.600

B. Zistenie konečného prebytku.
I. Prídely fondom dotovaným z čistého 

zisku..........................................................................................

II. Prídely základnému majetku:
a) Splátky investičných d hov..................................................
b) Splátky investičných dlhov podľa zák. čís o 48/42 Sl. z., 

resp, podľa zák. č. 178/43 Sl. z........................ .....
c) Úhrada investícií zo zisku ..................................................

6 200.000
1,156.800 7,356.800

III. Konečný prebytok (odvod štánej pokladnici) . . —'

Úhrnom . . 7,356.800
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§ 3. Slovenská pošta.

pošta,
dopravy a verejných prác).
| Ťažby 1 Jednotlive Úhrnom

Ks
i

A. Prevádzkový rozpočet.

L Prevádzkové E a ž b y :

1. V as'né ťažby prevádzkové............................................
2. Iné ťažby prevádzkové...........................................................
3. Penzijné príspevky................................................................

285,733000
21,342.600

3,780 000 310,855.600

II. Zisky finančné:

1. Úroky........................................................................................
2. Iné zisky finančné.....................................................................

40.000
40.000

' III. Inéťažby ............................................................................... 800.000

Súčet ťažieb ad I.—III. 311,695.600

IV. Strata .........................................................................................

Úhrnom 311,695.600

B. Zistenie konečného prebytku. f

Konečný prebytok ................................................................ 7,356.800

Úhrnom 7,356.800

__________________
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§ 3. Slovenská pošta.

§ 3. Slovenská
(Patrí do pôsobnosti Ministerstva

Náklady
Jednotlivé Úhrnom

1 Ks

C. Investičný rozpočet. !

Investičné náklady. ।
I. In v e s t í c i e pravé:

1. Nehnuteľnosti: i

a) Stavby budov okrem rozhlasu
b) Stavby budov rozhlasu ....

20,665.000.
7,250.000 27,915.000

2. Hnuteľnosti (inventár)......................... — 18,597.000

3. Trate a vedenia................................... i 38,547.000 85,059.000

II. 0 b n o v a :

1. Nehnuteľnosti:

a) Stavby budov okrem rozhlasu
b) Stavby budov rozhlasu ....

850.000
. . 70.000 920.000

’ 2. Hnuteľnosti (inventár)......................... .............................. 3,263.000

3. Trate a vedenia ................................... 2,738.000 6,921.000

Úhrnom 91,980.000
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§ 3. Slovenská pošta.

pošta, 
dopravy a verejných prác).

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

C, Investičný rozpočet.

Investičná úhrada.

I. Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkového zisku.......................................
2. Pôžičkou....................................................................................
3. Vlastnými prostriedkami.............................. ....

1,156.800
23,843.200
60,059.030 85,059 000

II. Obnova:

Vlastnými prostriedkami.................... .............................. 6,921.000

Úhrnom 91,980.000
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§ 4, Slovenské železnice.

§ 4. Slovenské
(Patrí do pôsobnosti Ministerstva

Náklady
Jednotlivé Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

L Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov.................... 443,656.700
b) Ostatné náklady........................................ 592,146.300
c) Odpisy............................................................ 75,689.000

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov.................... 35,058.700
b) Ostatné náklady........................................ 7,559.400
c) Odpisy . , . .. .................................................. —

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie................................................................ 131,412.100
b) Ostatné náklady........................................ 24,860.900
c) Odpisy.................................................................. —

II. Úroky z investičných dlhov.................... . .

III. Straty finančné:

2. Iné straty finančné.................................................................

IV. Iné náklady:

1, Platy stálych zamestnancov..................................................
2. Ostatné náklady......................................................................
3. Odpisy..........................................................................................

Súčet nákladov ad L—IV. . .
V. Z i s k ..........................................................................................

Úhrnom

B. Zistenie konečného prebytku.
I. Prídely fondom dotovaným z čistého 

zisku.........................................................................................

II. Prídely základnému majetku:

a) Splátky investičných ď.hov..................................................
b) Splátky investičných dlhov podlá zák. 48/1942 Sl. z.
c) Úhrada investícií z prevádzkového zisku.........................

III. Konečný prebytok (odvod štát, pokladnici) . . .

Úhrnom

1.111,492.000

42,618.100

156,272.800 1.310,382.900

40,823.700

1.351,206.600
230,720.800

1.581,927.400

69,200.000
161,520.800 230,720.800

230,720.800
1
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§ 4. Slovenské železnice.

železnice.
dopravy a verejných prác).

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

L Prevádzkové fažby:

1. Vlastné fažby prevádzkové.................................................
2. Iné zisky finančné................................................................
3. Penzijné príspevky................................................................

II. Zisky finančné:

1. Úroky . .....................................................................
2. Iné zisky finančné....................................... ....................

III. Inéťažby ...................................................... ....

Súčet fažieb ad I.—III.

IV. Strata .........................................................................................

Úhrnom

B. Zistenie konečného prebytku.
Konečný prebytok ................................................................

Úhrnom

1.462,727.400
115,000.000

1.577,727.400

4,200.000
1,800 000
2,400000

1.581,927.400

1.581,927.400

230,720.800

230,720.800
1
1
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§ 4. Slovenské železnice.

§ 4. Slovenské
(Patrí do pôsobnosti Ministerstva

i
Náklady

Jednotlivé Úhrnom

Ks

C, Investičný rozpočet.

Investičné náklady.

I. In v e s t í c i e pravé:

1. Nehnuteľnosti:

a) Stavby budov......................................................................
b) Stavby na železniciach..................................................
c) Stavby nových železníc............................................. .....
d) Stavby na súkromných železniciach v štát, prevádzke 
e) Stavebné zariadenie pomocných závodov .... 
f) Stavebné zariadenie vedľajších závodov...................

315.000
188,100.000
195,000.000

5,600.000
9,560.000
1,800.000 400,375.000

2. Hnuteľnosti: . 1

-

a) Vozidlá koľajové.................................................................
b) Vozidlá cestné .................................................................
c) Vozidlá lanoviek.................................................................
d) Inventár, náradie a strojné zariadenie prevádzkové .
e) Inventár, náradie a strojné zariadenie pomocných 

závodov ..........................................................................
f) Inventár, náradie a strojné zariadenie vedľajších 

závodov .................................................. ....................

41,635.600
9,468.200

3,276.300

3,139.000

796.700 58,315.800

Investície pravé (úhrnom) 458,690.800

II. 0 b n o v a :

1. Nehnuteľnosti:

a) Stavby.....................................................................
b) Stavebné zariadenie pomocných závodov ....
c) Stavebné zariadenie vedľajších závodov....................

32,115.000
790.000

32,905.000

2. Hnuteľnosti:

O

a) Vozidlá koľajové.................................................................
b) Vozidlá cestné .................................................................
c) Vozidlá lanoviek . . . . ,.............................................
d) Inventár, náradie a strojné zariadenie prevádzkové .
e) Inventár, náradie a strojné zariadenie pomocných 

závodov ..........................................................................
f) Inventár, náradie a strojné zariadenie vedľajších 

závodov ...........................................................................

22,736.200
! 1,143.800

2,313.600

1,047.500

38.600

■

27,279.700

Obnova (úhrnom) 60,184.700

Investičné náklady (úhrnom) 518,875.500

1 
__________
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§ 4. Slovenské železnice.

železnice.
dopravy a verejných prác).

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

C, Investičný rozpočet.

Investičná úhrada.

I. Investície pravé: j

1. Podielom z prevádzkového zisku.......................................
2. Pôžičkou .......................................................  |
3. Vlastnými prostriedkami ... .i

161,520.800
231,085.700
66,084.300 458,690.800

II. 0 b n o v a : |

Vlastnými prostriedkami .................... . . . .,

i

60,184.700

Úhrnom . . .
518,875.500

1 1
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§ 5. Štátne lesy a majetky.

§ 5. Štátne lesy
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
J ednotliivé úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov .... 39,749.400
b) Ostatné náklady........................................ 633,217.000
c) Odpisy. (amortizačné) .............................. 12,717.700 685,684.100

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov.................... 13,958.200
b) Ostatné náklady........................................ 10,840.700
c) Odpisy (amortizačné) .................... . 1,004.900 25,803.800

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie............................................................ 7,011.600
b) Ostatné náklady........................................ 1,523.800
c) Odpisy (amortizačné) .............................. — 8,535.400 720,023.300

II. Úroky z investičných dlhov................................... 1,708.100

III. Straty finančné:

1. Úroky..........................................................................................
2. Iné straty finančné.................................................................

1,630.700
878.400 2,509.100

IV. Iné náklady:
(Voluptuár, patronát, ostatné)

1. Platy stálych zamestnancov..................................................
2. Ostatné náklady................................................................   .
3. Odpisy (amortizačné) ............................................................

209.100
6,945.600

284.200 7,438.900

V.
Súčet nákladov ad I.—IV. . . .

Zisk ..........................................................................................
731,679.400
74,301.600

Úhrnom . . . 805,981.000

I.

B. Zistenie konečného prebytku.
Prídely fondom dotovaným z čistého 
zisku.............................................................................................. _

II. Prídely zákla d.n é m u majetku:

a) Splátky investičných dihov podlá zák. č. 48/1942 Sl. z.
b) Úhrada investícií z prevádzkového zisku.........................

4,200.000
26,929.000 31,129.000

III. Konečný prebytok (odvod štátnej pokladnici) . . 43,172.600

Úhrnom . . . 74,301.600
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§ 5. Štátne lesy a majetky.

a majetky.
Ministerstva hospodárstva).

1
I

Ťažby
Jednotlive | Úhrnom

Ks

A, Prevádzkový rozpočet.

L Prevádzkové ťažby:

1. V astné ťažby prevádzkové.................................................
2. Iné fažby prevádzkové...........................................................
3. Pertzijné príspevky................................................................

802,515.800
1,454.100
1,400.000 805,369.900

II. Ziskyfinančné:

1. Úroky.........................................................................................
2. Iné zisky finančné.....................................................................

502.700
500 503.200

III. Iné fažby: 
(Voluptuár, patronát, ostatné)................................................. 107.900

Súčet ťažieb ad I.—III. 805,981.000

IV. Strata .............................. ......................................................

Úhrnom 805,981.000

B. Zistenie konečného prebytku.
Prevádzkový zisk.......................................................................... 74,301.600

Úhrnom . . ■ 74,301.600
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§ 5, Štátne lesy a majetky.

§ 5. Štátne lesy 
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičné náklady.

I. Investície pravé:

1. Nehnuteľnosti:

a) Pozemky......................................................................
b) Meliorácie dočasné............................................................
c) Stavby pozemné.................................................................
d) Stavby pomocné ............................................................
e) Stavby ostatné ............................................. .....
f) Dopravné prostriedky.......................................................

2. Hnuteľnosti:

a) Inventár mŕtvy .............................................
b) Inventár živý......................................................................

Investície pravé 'úhrnom)

II. Obnova:

1. Nehnuteľnosti:

a) Pozemky.............................   • .
b) Meliorácie dočasné .............................................
c) Stavby pozemné..................................................
d) .Stavby pomocné .
e) Stavby ostatné .............................................
f) Dopravné prostriedky .............................................

2. Hnuteľnosti:

a) Inventár mŕtvy .............................................
b) Inventár živý......................................................................

Obnova (úhrnom)

Investičné náklady (úhrnom)

9,000.000

10,150.000
374.000
730.000

3,875.000 24,129.006

2,800,000
2,800.000

z6,929.000

100.000
8,220.000

200.000
70.000

3,595.000 12,185.000

3,950.000
2,300.000
1,650 000

16,135.000

43 064.000
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§ 5, Štátne lesy a majetky.

a majetky.
Ministerstva hospodárstva).

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičná úhrada.

I. Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkového zisku.......................................
2. Pôžičkou...................................................................................
3. Vlastnými prostriedkami ’......................................................

26,929.000

26,929.000

II. Obnova:

Vlastnými prostriedkami...........................................................

1

16,135.000

Investičná úhrada (úhrnom) > 43,064.000
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§ 6. Štátne majetky poľnohospodárskych škôl

§ 6. Štátne majetky poľnohospodárskych škôl
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlivé úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov.................... 1,111.000
b) Ostatné náklady........................................ 12,263.600
c) Odpisy............................................................ 409.400

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov.................... —
b) Ostatné náklady....................................... 200.400
c) Odpisy............................................................ —

3. Náklady všeobecné:
a) Penzie............................................................ —
b) Ostatné náklady....................................... —
c) Odpisy............................................................ —

II. Úroky z investičných dlhov...................................

III. Straty finančné:

1. Úroky................................................................. ....
2. Iné straty finančné..................................................

IV. Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov..................................................
2. Ostatné náklady......................................................................
3. Odpisy..........................................................................................

Súčet nákladov ad I.—IV.

V. Z i s k ..........................................................................................

Úhrnom . . .

B. Zistenie konečného prebytku.
I. Prídely fondom dotovaným z čistého 

zisku..........................................................................................

II. Prídely základnému majetku:

a) Splátky investičných dlhov..................................................
b) Úhrada investícií z prevádzkového zisku.........................

III. Konečný prebytok (odvod štátnej pokladnici) . .

Úhrnom . . .

13,784.000

200.400

13,984.400

62.900

14,047.300

660.900

14,708.200

660 900 660.900

660.900



S 1 o v e n s k ý zákonník č. 1. 131

a výskumných ústavov poľnohospodárskych.

a výskumných ústavov poľnohospodárskych. 1
Ministerstva hospodárstva). 1

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

A, Prevádzkový rozpočet.

L Prevádzkové fažby;

1. Vlastné fažby prevádzkové.................................................
2. Iné fažby prevádzkové...........................................................
3. Penzijné príspevky................................................................

II. Zisky finančné:

1. Úroky.........................................................................................
2. Iné zisky finančné.....................................................................

III. Inéfažby ...............................................................................

Súčet fažieb ad I.—III.

IV. Strata.........................................................................................

Úhrnom . . .

B. Zistenie konečného prebytku.
Prevádzkový zisk..........................................................................

Úhrnom . . ■

14,708.200

14,708.200

_

14,708.200

14.708.200

660.900

660.900
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§ 6. Štátne majetky poľnohospodárskych škôl

§ 6. Štátne majetky poľnohospodárskych škôl
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlivé Úhrnom

Ks

C, Investičný rozpočet.

Investičné náklady,

I. Investície pravé:

1. Nehnuteľnosti:

a) Pozemky.......................................................'.....................
b) Stavby pomocné a ostatné.............................................
c) Dopravné prostriedky . ..............................................
d) Meliorácie dočasné a stavby pomocné .....

2. Hnuteľnosti:

a) Inventár živý......................................................................
b) Inventár piŕtvy .................................................................

Investície pravé (úhrnom)

II. Obnova:

1. Nehnuteľnosti:

a) Stavby pozemné a ostatné ,.............................. .....
b) Dopravné prostriedky . ..............................................
c) Meliorácie dočasné a stavby pomocné ..........................

2. Hnuteľnosti:

a) Inventár živý......................................................................
b) Inventár mŕtvy ..................................................................

Obnova (úhrnom) . .

Investičné náklady (úhrnom) . . .

!

7,080.000
I 6OO.00O

187.000 7,867.000

841.500
1 - 689.000

152.500

8,708.500

804.900
5.000

62.000 871,900

199.000
46.500

152.500

1,070.900

9,779.400'



Slovenský zákonník č. 1. 133

a výskumných ústavov poľnohospodárskych.

a výskumných ústavov poľnohospodárskych.
Ministerstva hospodárstva).

Ťažby

C, Investičný rozpočet.

Investičná úhrada.

I. Investície pravé:

1, Podie'.om z prevádzkového zisku.......................................
2. Pôžičkou . ..................................................................... .
3. Vlastnými prostriedkami ............... . .........................

II. Obnova:

Vlastnými prostriedkami . ............................................

i i

X.

Investičná úhrada (úhrnom) . .

u ednotlive | Úhrnom

Ks

660.900
8,047.600

8,708.500

1,070.900

9,779.40(0

•



134 Slovenský zákonník č. 1.

§ 7. Vojenské lesné podniky.

§ 7. Vojenské
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlivé Úhrnom

Ks

A, Prevádzkový rozpočet.

L Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:
a) Platy stálych zamestnancov .... 2,832.100
b) Ostatné náklady........................................ 26,687.600
c) Odpisy............................................................ 700.400 30,220.100

2. Náklady správne (ústredné):
a) Platy stálych zamestnancov.................... 525.400
b) Ostatné náklady........................................ 715.300
c) Odpisy................................... .... 67.000 1,307.700

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie............................................................ 100.000
b) Ostatné náklady....................................... •—
c) Odpisy............................................................ — 100.000 31,627.800

II. Úroky z investičných dlhov................................... —

III. Straty finančné:
1. Úroky..........................................................................................
2. Iné straty finančné.................................................................

3.600
60.000 63.600

IV. Iné náklady:
1. Platy stálych zamestnancov..................................................
2. Ostatné náklady......................................................................
3. Odpisy..........................................................................................

185.800
185.800

Súčet nákladov ad I.—IV. . . . 31,877.200

V. Zisk .......................................................................................... 4,091.200

Úhrnom . . . 35,968.403

B. Zistenie konečného prebytku.
I. Prídely fondom dotovaným z rýdzeho 

zisku.............................................................................................. —

II. Prídely základnému majetku:

a) Splátky investičných dlhov..................................................
b) Úhrada investícií z prevádzkového zisku......................... 794.000 794.000

III. Konečný prebytok (odvod štátnej pokladnici) . . 3,297.200

Úhrnom . . . • 4,091.290



Slovenský zákonník č. 1. 135

§ 7. Vojenské lesné podniky.

lesné podniky.
Ministerstva národnej obrany).

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

A, Prevádzkový rozpočet,

I. Prevádzkové ťažby:

1. Vlastné ťažby prevádzkové.................................................
2. Iné ťažby prevádzkové...........................................................
3. Penzijné príspevky................................................................

II. Zisky finančné:

1. Úroky........................................................................................
2. Iné zisky finančné................................................................

III. Iné ťažby (voluptuár, patronát, ostatné)........................

Súčet ťažieb ad I.—III. . .

IV. Strata........................................................................................

| Úhrnom . .

B, Zistenie konečného prebytku, 
i

Prevádzkový zisk ..........................................................

Úhrnom

33,956.800
1,875.100

67.500 35,899.400

69.000
60.000
9.000

35,968.400

35,968.400

4,091.200

4,091.200 i



136 Slovenský zákonník č. L

§ 7, Vojenské lesné podniky.

§ 7. Vojenské
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlivé Úhrnom

Ks
i

C, Investičný rozpočet.

Investičné náklady.

L Investície pravé:

1. Nehnuteľnosti:

a) Pozemky................................................................................
b) Stavby . . .......................................................................

2. Hnuteľnosti:

a) Inventár živý................................................................. .....
b) Inventár mŕtvy .................................................................

Investície pravé (úhrnom)

II. 0 b n o v a :

1. Nehnuteľnosti:

a) Pozemky..........................................................................   .
b) Stavby . . . ....................................................... í .

2. Hnuteľnosti:

á) Inventár živý......................................................................
b) Inventár mŕtvy .................................................................

Obnova (úhrnom) . . .

Investičné náklady (úhrnom)

30.000

■

30.000

764.000 :764.000

794.000 íi

—

ii
i

202.40’0202.400

202.400

996.4CO

1 -



Slovenský zákonník č. 1. 137

§ 7, Vojenské lesné podniky.

lesné podniky.
Ministerstva národnej obrany).

Ťažby
Jednotlive j

Ks

Úhrnom

ii
i

C. Investičný rozpočet. 1

Investičná úhrada.

I. Investície pravé:

1, Podielom z prevádzkového zisku....................................... 794.000
2. Pôžičkou.................................. ; 1
3. Vlastnými prostriedkami...................................................... 794.000

j II. Obnova : |

i Vlastnými prostriedkami...........................................................

i

i

i
1

1
1

202.400

Investičná úhrada (úhrnom) . . j . 996.400

!
i
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§ 8. Štátne banské a hutnícke závody.

§ 8. Štátne banské
(Patrí do pôsobnosti

Jednotlivé Úhrnom
Náklady —

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov.................... 972.600
b) Ostatné náklady.............................. 86,690.800
c) Odpisy............................................................ 9,288.900
d) Predaj ....................................................... 1,420.000 98,372.300

2. Náklady správne (ústredné): .

a) Platy stálych zamestnancov.................... 1,962.700
b) Ostatné náklady.............................. 7,033.400 r
c) Odpisy ....................................................... 158.700 9,154.800

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie............................................................ 10,022.500 •

b) Ostatné náklady........................................ 1,436.600
c) Odpisy............................................................ 1.100 11,460.200 118,987.300 1

II. Úroky z investičných dlhov .............................. 326.200

III. Straty finančné: í

1. Úroky.......................................................................................... 837.700
2. Iné straty finančné................................................................. —
3. Odpisy.......................................................................................... — 837.700

1
IV. Iné náklady: 1

1. Platy stálych zamestnancov.................................................. 1
2. Ostatné náklady...................................................................... 1,620.000
3. Odpisy.......................................................................................... i — 1,620.000

Súčet nákladov ad L—IV. .
i

121,771.200

V. Z i s k ..........................................................................................
i
i —

Úhrnom . . .

।
121,771.200

B, Zistenie konečného schodku.
I. Prevádzková strata....................................................... 24,491.800

II. Prídely základnému majetku:

a) Splátky investičných dlhov podlá zák. 48/42 Sl. z. . . 6,703.000
b) Úhrada investícií z prevádzkového zisku......................... — 31,191.800

Úhrnom . . . 31,191.800
1



Slovenský zákonník č. 1. 139

§ 8, Štátne banské a hutnícke závody.

a hutnícke závody.
Ministerstva dopravy a verejných prác).

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

_____ Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové ťažby:

1 1. Vlastné ťažby prevádzkové.................................................
2. Iné ťažby prevádzkové...........................................................
3. Penzijné príspevky................................................................

95,183.500
308.000

1,533.400 97,024.900

! II. Zisky finančné:

1. Úroky.........................................................................................
2. Iné zisky finančné.....................................................................

166.600
166.600

ni. I n é f a žb y ............................................................................... 87.900

Súčet ťažieb ad I.—III. 97,279.400

IV. Strata ........................................................................................ 24,491.800

Úhrnom 121,771.200

B. Zistenie konečného schodku.
Konečný schodok hradený štátnou pokladnicou .... 31,191.800

Úhrnom 31,191.800



140 Slovenský zákonník č. 1.

§ 8. Štátne banské a hutnícke závody.

§ 8. Štátne banské
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlivé | Úhrnom

Ks

1 C, Investičný rozpočet.
h
S Investičné náklady.

| I. Investície pravé

B 1. Nehnuteľnosti: -

i a) Pozemky 550.000
1 b) Stavby . . . 990.000
1 c) Pevné zariadenia 9,978.000
■ d) Budovy . . 7,562.000
t e) Banský majetok — 19,080.000

2. Hnuteľnosti:

a) Stroje . . . . 800.000
b) Zariadenia ................................................................. 4 130.000 4,930.000‘ ;

Investície pravé (úhrnom) 24,010.000

II. Obnova: í

1. Nehnuteľnosti: I

a) Pozemky . . . —
1b) Stavby ............................................................ 4,714.600

c) Pevné zariadenia ................................................................. 1,840.000
d) Budovy . . - 1,810.000 i
e) Banský majetok — 8,354.600

2. Hnuteľnosti: ia) Stroje . . . . ................................................................. 2,050.000
b) Zariadenia ................................................................. 3,305.000 5,355.000

Obnova (úhrnom) 13,719.600

Investičné náklady (úhrnom) . . . 37,729.600

i 
1
1



Slovenský zákonník č. 141

§ 8. Štátne banské a hutnícke závody.

a hutnícke závody.
Ministerstva dopravy a verejných prác).

Ťažby

C, Investičný rozpočet, |

; Investičná úhrada. i

I. Investície pravé: ;

1. Podielom z prevádzkového zisku.......................................
2. Pôžičkou.............................  • ■

3. Vlastnými prostriedkami......................................................  
1

II. 0 b n o v a : 
■

Vlastnými prostriedkami...........................................................

■ 

Investičná úhrada (úhrnom)

j notlive 1

K

24,010.000

Úhrnom 

s

24,010.000

13,719.600

।

37,729.600



142 Slovenský zákonník č. 1.

§ 9. Štátne kúpele.

§ 9. Štátne
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlivé ! Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov .... —
b) Ostatné náklady........................................ 37,033.000
c) Odpisy............................................................ 3,153.200

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov.................... —•
b) Ostatné náklady........................................ 884.200
c) Odpisy............................................................ 20.000

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie.................................................................. —
b) Ostatné náklady............................................. —
c) Odpisy.................................................................. —

II. Úroky z investičných dlhov ..............................

III. Straty finančné:

1. Úroky........................................................................... .....
2. Iné straty finančné.................................................................

IV. Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov..................................................
2. Ostatné náklady......................................................................
3. Odpisy...........................................................................

Súčet nákladov ad I.—IV. . . .

V. Zisk ......................... .................................. .............................

Úhrnom .

B. Zistenie konečného prebytku.
L Splátky in ves tí čný ch dlhov..............................

II. Úhrada investícií z prevádzkového zisku

Úhrnom . .

40,186.200

904.200

2,350.000

j

41,090.400

1,322.100

2,350.000

44,762.500

807.&00

45,570.300

807.800

807.800



Slovenský zákonník č. 1. 143

§ 9. Štátne kúpele.

kúpele.
Ministerstva vnútra).

Ťažby Jednotlive Úhrnom

Ks

A, Prevádzkový rozpočet,

I. Prevádzkové ťažby:

1. Vlastné ťažby prevádzkové.................................................
2. Iné ťažby prevádzkové .......................................................
3 Penzijné príspevky................................................................

II. Zisky finančné:

1. Úroky........................................................................................
2. Iné zisky finančné.....................................................................

III. In é (a žb y ...............................................................................

Súčet ťažieb ad I.—III. . . .

i
11

IV. Strata........................................................................................

Úhrnom . . .

B, Zistenie konečného prebytku,
Prevádzkový zisk.........................................................................

Úhrnom . . .

i

44,889.600
í 677.700

45,567.300

3.000
3X100

45,570.300

45,570.300

807.800

807.800



144 Slovenský zákonník č. 1.

§ 9. Štátne kúpele.
1 §9. Štátne

(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlivé Úhrnom

Ks.

C, Investičný rozpočet. 

Investičné nák’ady.

I. I n v e s t i c í e pravé:

1. Nehnuteľností:

a) Budovy .................... ...........................................................
b) Komunikácie, záhrady, parky a pozemky....................  
c) Pramene, vodovody, kanalizácie a iné .....

2. Hnuteľnosti................................................................................

Investície pravé (úhrnom)

II. Obnova:

1. Nehnuteľnosti:

a) Budovy .............................. .................................................
b) Komunikácie, záhrady, parky a pozemky....................
c) Pramene, vodovody, kanalizácie a iné.........................

2. Hnuteľnosti:

a) Inventár živý.................... ..................................................
b) Inventár mŕtvy ................. ................................

■ 
Obnova (úhrnom)

Investičné náklady (úhrnom)

i

i
I

1
4,660.000

930.000
j' 330.000

i

5,920.000

4,548.000

10,468.000

1,180.000
220.000
200.000 1,600.000

1,487.0001,487.000

3,087.000

13,555.000



S 1 o v e n ský zákonník č. 1. 145

§ 9. Štátne kúpele.

kúpele.
Ministerstva vnútra).
1
। Ťažby

C. Investičný rozpočet.

Investičná úhrada.

I. Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkového zisku.......................................
2. Pôžičkou....................................................................................
3. Vlastnými prostriedkami........................ ....................

II. Obnova:

Vlastnými prostriedkami........................ .........................

j Jednotlive

T“~ 'i
pii p

807.800
9,660.200

1
1
1 •

1

i
■

। úhrn

Ks

10,468.000

3.087.000

1
■

Investičná úhrada (úhrnom) . 13,555.000

. 1
. 'i

1 í
1 i



146 Slovenský zákonník č. 1.

§10, Riaditeľstvo pre cestovný ruch.

§ 10. Riaditeľstvo
(Patrí do pôsobnosti

Jednotliivé úhrnom
Náklady ——

Ks

A, Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov.................... —
b) Ostatné náklady........................................ 1,521.500
c) Odpisy ............................................................ 20.000 1,541.500

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov.................... —
b) Ostatné náklady........................................ —
c) Odpisy............................................................ — —

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie............................................................ —
b) Ostatné náklady........................................ —
c) Odpisy............................................................ — — 1,541.500

II. Úroky z investičných dlhov: —
III. Straty finančné:

1. Úroky................................................................................ • —
2. Iné straty finančné . ....................................................... — —

IV. Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov.................................................. —
2. Ostatné náklady...................................................................... —
3. Odpisy.......................................................................................... — —

Súčet nákladov ad I.—IV. . . . 1,541.500

V. Z i s k .......................................................................................... —

Úhrnom . . . 1,541.500

B. Zistenie konečného schodku.
1

I. P r e v ádzková strata............................................  . . 671.500

II. Splátky investičných dlhov .............................. —

Úhrnom . 671.500



Slovenský zákon ník č. 1, 147

§ 10. Riaditeľstvo pre cestovný ruch.

pre cestovný ruch.
Ministerstva hospodárstva).

Ťažby
J ednotlive Úhrnom

Ks

A, Prevádzkový rozpočet,

I. Prevádzkové ťažby:

1. Vlastné ťažby prevádzkové.................................................
2. Iné ťažby prevádzkové...........................................................
3. Penzijné príspevky................................................................

II. Zisky finančné:

1. Úroky.........................................................................................
2. Iné zisky finančné.....................................................................

III. Inéťažby ...............................................................................

Súčet ťažieb ad L—III. . . 

* 

&

IV. Strata .........................................................................................

Úhrnom . . .

B. Zistenie konečného schodku.
Konečný schodok hradený štátnou pokladnicou ....

Úhrnom . .

870.000

870.000

—

870.000

671.500

1,541.500

671.500

671.500



148 Slovenský zákonník č, 1.

§ 10. Riaditeľstvo pre cestovný ruch.

§ 10. Riaditeľstvo
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičné náklady.

I. Investície pravé:
1. Nehnuteľnosti...........................................................................
2. Hnuteľnosti.................................................................

Investície pravé (úhrnom) . ■

II. 0 b n o v a :

1, Nehnuteľnosti...........................................................................
2. Hnuteľnosti................................................................................

Obnova (úhrnom)

Investičné náklady (úhrnom)

x

—

—
—. ■

—

v



Slovenský zákonník č. 1. 149

§ 10. Riaditeľstvo pre cestovný ruch.

pre cestovný ruch. 
Ministerstva hospodárstva).

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

C, Investičný rozpočet,

Investičná úhrada.

I. Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkového zisku.......................................
2. Pôžičkou...................................................................................
3. Vlastnými prostriedkami......................................................

II. Obnova:
Vlastnými prostriedkami...........................................................

I- 
1 

1 —

Investičná úhrada (úhrnom) . . . —



J 50 Slovenský zákonník č. í.

§ 11. Visutá lanovka na Lomnický štít.

§11. Visutá lanovka na
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
J edraotliivé Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

L Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov ..... •—
b) Ostatné náklady ......................................... 1,358.000
c) Odpisy............................................................ 900.000

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov.................... —
b) Ostatné náklady . . ............................. 115.500
c) Odpisy............................................................ —

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie ............................ —
b) Ostatné náklady........................................ —
c) Odpisy............................................................ —

II. Úroky z investičných dlhov...................................

III. Straty finančné:

1. Úroky ......................... .................................................................
2. Iné straty finančné.................................................................

IV. Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov ................................... .....
2. Ostatné náklady ......................................................................
3. Odpisy................................... ......................................................

Súčet nákladov ad I.—IV. .

V. Zisk ..........................................................................................

Úhrnom . . ■

B. Zistenie konečného schodku.
I. Prevádzková strata . ..................................................

II. Splátky investičných dlhov ..............................

Úhrnom . . .

2,258.000

115.500

2,373.500

664.000

3,037.500

3,037.500

2,201.000

2,201.000



Slovenský zákonník č. 1, 151

§11. Visutá lanovka na Lomnický štít.

Lomnický štít.
Ministerstva vnútra).

í

Ťažby
J edno'tlive Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

1

L Prevádzkové ťažby:

1. Vlastné ťažby prevádzkové................................................. 836.500
2. Iné ťažby prevádzkové........................................................... —
3. Penzijné príspevky................................................................ — 836.500

II. Zisky finančné:

1. Úroky......................................................................................... —
2. Iné zisky finančné..................................................................... — —

III. I n é f a žby ............................................................................... —

Súčet ťažieb ad I.—III. 836.500

IV. Strata ...................................................................................

Úhrnom . .

B. Zistenie konečného schodku.
Konečný schodok hradený štátnou pokladnicou . . .

Úhrnom

2,201.030

3,037.500

2,201.000

2,201.000



152 Slovenský zákonník č. 1.

§ 11. Visutá lanovka na Lomnický štít.

§11. Visutá lanovka na
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlivé Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičné náklady.

L Investície pravé:

1. Nehnuteľnosti:

a) Pozemky................................................................................
b) Železné konštrukcie............................................................
c) Laná ....................................................... ..............................
d) Budovy.....................................................................................
e) Iné nehnuteľnosti.................................................................

2, Hnuteľnosti:

a) Strojné zariadenie............................................................
b) Elektrická výzbroj......................................................   .
c) Vozy (kabíny)......................................................................
d) Ostatné zariadenie strojné.............................................
e) Vnútorné zariadenie budov.............................................

Investície pravé (úhrnom) . . .

II. Obnova:

1. Nehnuteľnosti:

a) Pozemky................................................................................
b) Železné konštrukcie . . .............................................
c) Laná .....................................................................................
d) Budovy . . ......................................................................
e) Iné nehnuteľnosti.................................................................

2. Hnuteľnosti:

a) Strojné zariadenie............................................................
b) Elektrická výzbroj............................................................
c) Vozy (kabíny) ......................................................................
d) Ostatné zariadenie strojné.............................................  
e) Vnútorné zariadenie budov.............................................

Obnova (úhrnom) . . .

Investičné náklady (úhrnom) . . .

100.000
400.000
200.000
390.000

1,090.000

200.000

200.000

1,290.000

50.000
50.000

80.000
50.000
30.000

130.000

1,420.000
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§ 11. Visutá lanovka na Lomnický štít.

Lomnický štít.
Ministerstva vnútra).

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet, 

Investičná úhrada.

I. Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkového zisku.......................................
2. Pôžičkou....................................................................................
3. Vlastnými prostriedkami......................................................

II. Obnova:

Vlastnými prostriedkami...........................................................

Investičná úhrada (úhrnom) . . .

1,290.000
1,290.000

130.000

•

1,420.000



154 Slovenský zákonník č. L

§ 12. Ústav pre školský a osvetový film.

§ 12. Ústav pre školský
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Ú ednotľiivé Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

L Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov.................... 360.000
b) Ostatné náklady........................................ 437.00Ô
c) Odpisy............................................................ 400.000

2. Náklady správne (ústredné):
a) Platy stálych zamestnancov.................... 204.000
b) Ostatné náklady.......................................  267.600
c) Odpisy............................................................ 25.000

3. Náklady všeobecné:
a) Penzie............................................................ —
b) Ostatné náklady....................................... —
c) Odpisy ............................................................. —

II. Úroky z investičných dlhov..............................

III. Straty finančné:

1. Úroky.........................................:...............................................
2. Iné straty finančné.............................. ...................................

IV. Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov..................................................
2. Ostatné náklady......................................................................
3. Odpisy..........................................................................................

Súčet nákladov ad I.—IV. . . .

V. Zisk ................................................................................ ..... .

* Úhrnom . . .

B, Zistenie konečného prebytku.
I. Prídely fondom dotovaným z čistého 

zisku..........................................................................................

II. Prídely základnému majetku:
a) Splátky investičných dlhov..................................................
b) Úhrada investícií z prevádzkového zisku.........................

111/K o n e č n ý prebytok (odvod štátnej pokladnici) . .

Úhrnom . . .

1,197.000

496.600

1,693.600

1,693.600

261.400

1,955.000

261.400 261.400

261.400

1



S 1 o v e n ský zákonník č. 1, 155

§ 12, Ústav pre školský a osvetový film.

a osvetový film.
Ministerstva školstva a národnej osvety),

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet,

I .Prevádzkové ťažby;

1. Vlastné ťažby prevádzkové.................................................
2 Iné ťažby prevádzkové...........................................................
3 . Penzijné príspevky...................................................

II. Zisky finančné:

1. Úroky.........................................................................................
2. Iné zisky finančné................................................................

III. Iné ťažby ...............................................................................

Súčet ťažieb ad L—III. , . .

IV. Strata.........................................................................................

Úhrnom . . .

B, Zistenie konečného prebytku, 
1. Prevádzkovýzisk............................................................ i

Úhrnom . .

1,935.000
20.000

1,955.000

1,955.000

1,955.000

261.400

1
261 400

l
1 í
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§ 12, Ústav pre školský a osvetový film.

§ 12. Ústav pre školský 
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive Úhrnom

Ks

C, Investičný rozpočet. 

Investičné náklady,

I. Investície pravé ............................................................

II. 0 b n o v a .....................................................................................

Investičné náklady (úhrnom) . . .

965.000

965.000



S1 o v e n s k ý zákon ník č. 1, 157

§ 12. Ústav pre školský a osvetový film.

a osvetový film.
Ministerstva školstva a národnej osvety).

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičná úhrada.

I. Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkového zisku..................................  .
2. Pôžičkou ....................................................................................
3. Vlastnými prostriedkami......................................................

II. Obnova:
Vlastnými prostriedkami...........................................................

261.400

703.600 965.000

Investičná úhrada (úhrnom) 965.000

■
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§ 13. Štátna tlačiareň.

§ 13. Štátna
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

L Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov.................... —
b) Ostatné náklady........................................ 7,788.900
c) Odpisy............................................................ 320.000

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov...................... 121.200
b) Ostatné náklady........................................... 252.800
c) Odpisy.................................................  12.000

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie............................................................ 35.000
b) Ostatné náklady........................................ ■—
c) Odpisy............................................................ —

II. Úroky z investičných dlhov...................................

III. Straty finančné:

1. Úroky-..........................................................................................
j 2. Iné straty finančné.............................. ..................................

j IV. Iné náklady:

| 1. Platy stálych zamestnancov..................................................
2. Ostatné náklady......................................................................
3 Odpisy............................................. .............................................

Súčet nákladov ad I.—IV. . . .
V. Z i s k .........................!...................................................................

Úhrnom . . .

B. Zistenie konečného prebytku.
I. Prídely fondom dotovaným z čistého 

zisku..........................................................................................

II. Prídely základnému imaniu:

a) Splátky investičných dlhov..................................................
b) Úhrada investícií z prevádzkového zisku.........................

III. Konečný prebytok (odvod štátnej pokladnici) . .

Úhrnom . . .

8,108.900

386.000

35.000

18.000

10.000
5.000

8,529.900

30.000

18.000

15.000

8,592.900 i
1,037.300 |

9,630.200 j

110.000
400.000 510.000

527.300

1,037.300



Slovenský zákonník č. 1, 159

§ 13. Štátna tlačiareň.

tlačiareň.
Predsedníctva vlády).

Ťažby
Jednotlive | Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

L Prevádzkové ťažby:

1. Vlastné ťažby prevádzkové.................................................
2. Iné ťažby prevádzkové...................................................... ....
3, Penzijné príspevky................................................................

II. Zisky finančné:

1. Úroky.........................................................................................
2. Iné zisky finančné.....................................................................

III. Inéťažby ................................................. .............................

9,587.000

6.000

2.200

9,593.000

2.200

35.000

Súčet ťažieb ad I.—III. . . .

IV. Strata.........................................................................................

9,630.200

Úhrnom . . . 9,630.200

B, Zistenie konečného prebytku.
Prevádzkový zisk........................................................... 1,037.300

Úhrnom . . • 1,037.300

1
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§ 13. Štátna tlačiareň.

§ 13. Štátna
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičné náklady,

I. Investície pravé:

1. Nehnuteľnosti...........................................................................
2. Hnuteľnosti (inventár)............................................................

II. Obnova:

1. Nehnuteľnosti...........................................................................
2. Hnuteľnosti (inventár)............................................................

Investičné náklady (úhrnom) . .

504.000

290.000

504.000

290.000

794.000



Slovenský zákonník č. 1. 161

§ 13. Štátna tlačiareň.

tlačiareň.
Predsedníctva vlády).

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičná úhrada.

I. Investície pravé :

1. Podielom z prevádzkového zisku.......................................
2. Pôžičkou....................................................................................
3. Vlastnými prostriedkami......................................................

II. Obnova:

Vlastnými prostriedkami...........................................................

Investičná úhrada (úhrnom)

400.000

104.000 504.000

290.000

794.000



162 S I o v enský zákonník č. 1>

§ 14. Slovenská tlačová kancelária.

§ 14. Slovenská tlačová
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov.................... —
b) Ostatné náklady......................................... 3,193.700
c) Odpisy.................................................. 5.000

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov.................... 99.200
b) Ostatné náklady .................................... 162.300
c) Odpisy............................................................ 700

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie............................................................ —
b) Ostatné náklady...................................... —
c) Odpisy.......................................  —

II. Úroky z investičných dlhov ..............................

III. Straty finančné:

1. Úroky..........................................................................................
2. Iné straty finančné.................................................................

IV. Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov..................................................
2. Ostatné náklady......................................................................
3. Odpisy..........................................................................................

Súčet nákladov ad I.—IV. . . .

V. Z i s k ...............................................................................................

Úhrnom .

B. Zistenie konečného schodku.
I. Prevádzková strata...................................................... .

II. Prídely základnému majetku....................

III. Splátky investičných dlhov ..............................

Úhrnom . . .

3,198.700

262.200

3,460.900

3,460.900

3,460.900

3,063,300

3,063.300
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§ 14, Slovenská tlačová kancelária.

kancelária.
Predsedníctva vlády).

Ťažby
Je' nollive

f

| Úhrnom

fs

A, Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové ťažby:

1. Vlastné ťažby prevádzkové
2. Iné ťažby prevádzkové .
3. Penzijné príspevky ....

397.600

397.600

II. Zisky finančné:

1. Úroky.......................................
2. Iné zisky finančné.................... — —

III. Iné ťažby ............................. —

Súčet ťažieb ad L—III. . . . 397.600

IV. Strata .......................................

-

3,063.300

Úhrnom 3,460.900

B, Zistenie konečného schodku.
Konečný schodok hradený štátnou pokladnicou .... 3,063.300

Úhrnom 3,063.300



164 Slovenský zákonník č. 1.

§ 14, Slovenská tlačová kancelária.

§ 14. Slovenská tlačová
(Patrí do pôsobností

Náklady j Jednotlive Úhrnom

Ks

C, Investičný rozpočet.

Investičné náklady.

I. Investície pravé:

1. Nehnuteľnosti.................................................. ........................
2. Hnuteľnosti: a) Stroje............................................................

II. Obnova:

1, Nehnuteľnosti...........................................................................
2. Hnuteľnosti: a) Stroje............................................................  

b) Inventár.........................

Investičné náklady (úhrnom) . . .

S

20.000 20.000

30.000
10.000
20.000

50.000



Slovenský zákonník č, 1. 165

§ 14. Slovenská tlačová kancelária.

kancelária.
Predsedníctva vlády).

Ťažby
Jednotlive | Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičná úhrada.

I. Investície pravé:

1. Podielom z prevádzkového zisku.......................................
2. Pôžičkou alebo preddavkom.................................................
3. Vlastnými prostriedkami......................................................

II. Obnova:

Vlastnými prostriedkami...........................................................

20.000

30.000

20.000

30.000

Investičná úhrada (úhrnom) 50.000

■



166 Slovenský zákonník č. 1.

§ 15. Štátne nakladateľstvo.

§ 15, Štátne
(Patrí do pôsobnosti

Jednotlive Úhrnom
Náklady —_________________ 1

i Ks |

A. Prevádzkový rozpočet.

L Prevádzkové náklady:

1. Vlastné náklady prevádzkové:

a) Platy stálych zamestnancov ..... —
b) Ostatné náklady........................................ 4,436.000
c) Odpisy ............................................................ 60.000 4,496.000

2. Náklady správne (ústredné): i

a) Platy stálych zamestnancov.................... 733.500
b) Ostatné náklady........................................ 370.500
c) Odpisy............................................................ — 1,104.000

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie............................................................ —
b) Ostatné náklady........................................ —
c) Odpisy............................................................ — — 5,600.000

II. Úroky z investičných dlhov .............................. —

III. Straty finančné:

1. Úroky.......................................................................................... —
2. Iné straty finančné................................................................. — —

IV. Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov.................................................. —
2. Ostatné náklady...................................................................... —
3. Odpisy.......................................................................................... — —

Súčet nákladov ad I.—IV. . . . 5,600.000

V. Zisk .......................................................................................... —

Úhrnom . . 5,600.000

B. Zistenie konečného prebytku.
I. Prídely fondom dotovaným z čistého 1

zisku................................................................. .................... —

II. Prídely základnému majetku:

a) Splátky investičných dlhov.................................................. —
b) Úhrada investícií z prevádzkového zisku......................... — —

III. Konečný prebytok (odvod štátnej pokladnici) . . —

Úhrnom . . . —
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§ 15. Štátne nakladateľstvo.

nakladateľstvo.
Ministerstva školstva a národnej osvety).

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové ťažby:

1. Vlastné ťažby prevádzkové......................... .... 5,415.000
2. Iné ťažby prevádzkové........................................................... 125.000
3. Penzijné príspevky................................................................ — 5,540.000

II. Zisky finančné:

1. Úroky........................................................................................ 60.000
2. Iné zisky finančné............................. ........................ — 60.000

III. I n é t a ž b y .............................................................................. 1 —

Súčet ťažieb ad I.—III.
fj 5,600.000

IV. Strata ........................................................................................

Úhrnom . '. 5,600.000

B. Zistenie konečného prebytku.
Prevádzkový zisk............................................................ '

t

Úhrnom . . . ’ --
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§ 15. Štátne nakladateľstvo.

§ 15. Štátne
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičné náklady:

I. Investície pravé ............................................................

II. 0 b n o v a .....................................................................................

200.000

l Investičné náklady (úhrnom) . . . 200.000

/



Slovenský zákonník č, 1- 169

§ 15. Štátne nakladateľstvo.

nakladateľstvo.
Ministerstva školstva a národnej osvety).

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

i i

1 1

C. Investičný rozpočet.

Investičná úhrada:

I. I n ľ e s t í c i e pravé:

1. Podielom z prevádzkového zisku.......................................
2. Pôžičkou....................................................................................
3. Vlastnými prostriedkami...................................................... 200.000 200.000

II. 0 b n o v a :

Vlastnými prostriedkami...........................................................
1

Investičná úhrada (úhrnom) 200.000





S 1 o v e n s k ý zákonník č. 1. 171

Príloha A.

SKUPINA III.

Správa štátneho dlhu.
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Skupina III.
Správa štátneho dlhu.

Výdavky na štátny dlh sú obsažené jednak v skupine L „Vlastná štátna správa" 
v kapitole 15, „Všeobecná pokladničná správa", pokiaľ zaťažujú štátnu správu, 
jednak v skupine II. „Správa štátnych podnikov" v rozpočtoch štátnych podnikov, 

pokiaľ tieto podniky na štátny dlh prispievajú.

"p

Pa
ra

gr
af

 1

Výdavky
Kapitál Úrok a úmor Správa Úhrn

p Ks

1 Štítny dlh.

1 Vnútorný štátny dlh:
I. Dlh založený................................... 4 929,021.752 218,689.439 — 218,689.439

II. Dlh prechodný.............................. 1.176,280.000 86,769.800 — 86,769.800

§ 1. (úhrn) . . . 6.105,301.752 305,459.239 — 305,459.239

2 Zahraničný dlh . . . — — — —

3 Správne výdavky ................................... — — . 12,500.000 12,500.000
4 Štátovkový dlh........................................ 446,100.000 3,000.000 — 3,000.000

Úhrn skupiny III. . . . 6.551,401.752 308,459.239 12,500.000 320,959.239

•

Úr ok a úmor Správa Úhrn
cd 
ä

Príjmy

H et, Ks

1 Štátny dlh.

1 Úhrada štátnymi podnikmi.................... 135,708.387 — 135,708.387
2 Úhrada samosprávnymi sväzkami . . . 965.087 — 965.087
3 Úhrada zo zvláštnych prameňov príjmových . 991.613 — 991.613
4 Úhrada od Slovenskej národnej banky na umo-

renie štátovkového dlhu . , , . 3,000.000 — 3,000.000
5 Úhrada štátnou správou......................... 167,794.152 12,500.000 180,294.152

Úhrn skupiny III. . . . 308,459.239 12.500.000 320,959.239



Slovenský zákonník č. 1, 173

Príloha B.

Investičný rozpočet.
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B. Investičný rozpočet na rok 1945.
O

dd
el

en
ie

Štátne výdavky
Ks

Jednotlive Úhrnom

1

1

1

2

3

HLAVA L

Investičné náklady štátnych podnikov 
(investície pravé).

Slovenská pošta................................................................................

Slovenské železnice .................... .............................................

Štátne majetky poľnohospodárskych škôl a výskumných ústavov

23,843.200

231,085.700

8,047.600

4 Štátne banské a hutnícke závody.................................................. 24,010.000

5 Štátne kúpele.......................................................................................... 9,660,200

6 Visutá lanovka na Lomnický štít . , .............................. 1,290.000

7 Slovenská tlačová kancelária............................................................ 20.000

Hlava I. (úhrn) 297,956.700

HLAVA II.

Investičné náklady vlastnej štátnej správy.

1

1

Ministerstvo hospodárstva.

Vodohospodárske meliorácie...........................110,000.000
•

110,000.000

2 Ministerstvo dopravy a verejných prác.

1 Cestné komunikácie.

1 Stavby, prestavby, veľké opravy, preložky a úpravy štátnych 
a štátom spravovaných ciest a mostov na nich.............. 81,200.000

2 Podpory na stavby, prestavby a väčšie opravy ciest spravo
vaných župami, ciest obecných a mostov na týchto cestách 4,000,000

3 Príspevky na stavby, prestavby a väčšie opravy príjazdných 
ciest k železničným staniciam (¼ nákladu)................... 1,300.000

Titul 1, (úhrn) 86,500.000
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B, Investičný rozpočet na rok 1945.
O

dd
el

en
ie

d 
u 

*Ó4) Štátne výdavky
Jednotlive i Úhrnom

Ks

2

32

2 Vodné stavby.

1 Úprava a splavnenie riek................................................................ 36,000.000

2 Vybudovanie prístavu v Bratislave................................................. 6,500.000

3 Stavby hydrocentrál v trati Váhu Puchov—Trenčín .... 40,000.000

4 Stavba vodnej nádrže na Orave...................................................... 30,000.000

5 Doplnenie zariadenia hydrocentrál na Starohorské m potoku 1,000.000

6 Stavba hydrocentrál v trati Váhu Trenčín—Piešťany .... 28.500.000

Titul 2. (úhrn) . . . 142,000.000

Stavba budov a kúpa realít pre potreby štátnej 
správy.

1 Prezident Republiky................................................. .... 250.000

2 Predsedníctvo vlády.......................................................................... 50.000

3 Ministerstvo zahraničných vecí...................................................... 1,210.000

4 Ministerstvo národnej obrany........................................................... 50,000.000

5 Ministerstvo vnútra, rezort vnútra................................................. 320.000

6 Ministerstvo vnútra, rezort sociálnej starostlivosti.................... 60.000

7 Ministerstvo vnútra, rezort verejného zdravotníctva .... 24,180.000

8 Ministerstvo pravosúdia..................................................................... 7,500.000

9 Ministertsvo školstva a národnej osvety ... .................... 11,600.000

10 Ministerstvo hospodárstva................................................................ 1,380.000

11 Ministerstvo dopravy a verejných prác .... .... 10,300.000

12 Ministerstvo financií.......................................................................... 4,650.000

Titul 3. (úhrn) . . . 111,500.000

Oddelenie II. (úhrn) . . 340,000.000

Hlava II. (úhrn) . . . 450,000.000

Celkový úhrn investičného rozpočtu . 747,956.700
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B, Investičný rozpočet na rok 1945.
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Úhrnom
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HLAVA II.

Ministerstvo dopravy a verejných prác

Stavba budov a kúpa realít pre potreby 
štátnej správy.

Ministerstvo pravosúdia......................... ........................................ ...

Titul 3. (úhrn) . . .

Úhrn príjmov investičného rozpočtu

10.000

10.000

10.000





Tlač: Kníhtlačiareň Andreja v Bratislave.
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Čiastka 2. Vydaná dňa 10, januára 1945, Ročník 1945.

OBSAH: (2,__ 4,) 2, Vládne nariadenie, ktorým sa mení služobná inštrukcia pre finančné proku
ratúry. — 3, Vyhláška predsedu vlády, ktorou sa vyhlasuje usnesenie vlády o zriadení 
Štátneho policajného úradu v Banskej Bystrici. — 4, Vyhláška ministra národnej obrany 
o pôsobností Štátneho policajného úradu v Banskej Bystrici.

2.
Vládne nariadenie 

zo dňa 2. januára 1945, 
ktorým sa mení služobná inštrukcia Pre 

finančné prokuratúry,
Vláda Slovenskej -republiky podľa § 6 

zákona č. 97/1933 Sb. z. a n. nariaďuje:

Čl. I.
Ustanovenia § 2 vládneho nariadenia 

č, 82/1936 Sb. z. a n. sa menia a znejú 
takto:

,, j1) Finančná prokuratúra vykonáva po
dľa § 1 úlohy právneho zástupcu pre tieto 
právnické osoby a majetkové podstaty:

1. štát, župy (počítajúc do toho ich 
ústavy, podniky, závody a zariadenia] ako 
aj majetok, ktorý má byť vyhlásený sa 
o-dúmrť;

2. fondy, ústavy, podniky, zariadenia a 
iné majetkové podstaty spravované alebo 
prevodzované priamo štátom álebo župou, 
ako aj tie, ktoré síce nie sú ním spravova
né, poťažne prevodzované, ale na ne cel
kom alebo čiastočne prispievajú tým, že 
sú povinné uhradiť ich prípadný schodok;

3. patronátne práva právnych, subjek
tov uvedených pod č. 1 a 2;

4. základiny spravované štátom alebo 
župou; iné základiny len do právoplatné
ho ustanovenia základinnej správy, alebo 
ak ide o vymoženie zákládinného majetku 
cieľom zriadenia základín;

5. kmeňový majetok katolíckych kosto
lov a duchovných obročí len na požiada
nie, kým štátom spravovaný majetok zru
šených cirkví, duchovných ústavov, kláš
torov a spoločenstiev výlučne;

6. dedictvá a odkazy, ktoré nepatria 
právnickým osobám uvedeným pod č. 1 
a ktoré sú venované náboženským dob
ročinným alebo všeobecne prospešným 
účelom, ak obdarená osoba nie je určite 
označená v poslednej vôli;

7, majetok spravovaný štátnymi škol
skými úradmi (orgánmi), alebo iný maje
tok určený na školské ciele, ak naň štát 
prispieva podľa § 3 zákona č. 308/194C 
Sl. z,;

8. majetok verejných farských chudo- 
bínskych ústavov len na požiadanie;

9. iné právnické osoby alebo imanie 
majetkových s druž e ni,

a) ak na ich základnom majetku je zú
častnený štát alebo župa (štátne, župné 
ústavy, podniky, závody alebo zariadenia 
viac než 5O°/o, a to či už jednotlive alebc 
spolu,

b) ak vstúpia do likvidácie a ak štá 
má na výsledku ich likvidácie taký verej
ný záujem, pre ktorý je zastupovanie fi
nančnou prokuratúrou odôvodnené, 
v obidvoch prípadoch, ak to nariad: 
Ministerstvo financií po dohode s prísluš
ným ministerstvom a po vypočútí icl 
správneho alebo likvidačného orgánu. To
to opatrenie, ktoré je pre súdy (úrady) zá
väzné, môže Ministerstvo financií po doho 
de s príslušným ministerstvom kedykoľ
vek odvolať.

(2) Platné predpisy, podľa ktorých štát
ne úrady vykonávajú už úlohy právneho 
zástupcu pre jednotlivé právnické osoby 
álebo imanie, zostávajú nedotknuté.

(3) Zastupovanie finančnou prokuratú
rou podľa ods. 1, ak nejde o'zastupovanie 
na požiadanie, je výlučné. Zastupovanie na 
požiadanie stane sa výlučným, ak oň bola 
podaná žiadosť. Ak bola finančná proku
ratúra požiadaná o zastupovanie, nemož
no poverenie zastupovaním odvolať pred 
ukončením veci.

(4) Ak vznikne pochybnosť, či má byť 
vykonaný niektorý z úkonov podľa §§ 1 a 
2 ods. 1 a 2, vyžiada si finančná prokura
túra prv, než úkon vykoná, alebo ak to 
nie je možné, dodatočné schválenie Mini
sterstva financií, ktoré rozhodne po doho
de s príslušným ministerstvom.

- Cena Ks 1.—.
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Čl. II.
Všade tam, kde vo vládnom nariadení 

č. 82/1936 Sb. z. a n. sa používa slovo 
„zemí1/ treba rozumieť „štát" a miesto 
„okresov" — „župy“.

Čl. III.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií v dohode so zúčastnenými mini
strami.

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.

3.
Vyhláška 

predsedu vlády 
zo dňa 3. januára 1945, 

ktorou sa vyhlasuje usnesenie vlády o 
zriadení Štátneho policajného úradu v

Banskej Bystrici.

Vláda Slovenskej republiky usnesením 
zo dňa 2, januára 1945 pcdl'a § 2 vládneho 
nariadenia č. 51/1936 Sb. z. a n. zriaďuje 
Štátny policajný úrad v Banskej Bystrici 
s účinnosťou od 1. januára 1945.

Pôsobnosť Štátneho policajného' úradu 
v Banskej Bystrici1 vzťahuje sa na územie 
mesta Banskej Bystrice a vo svojom správ
nom obvode bude vykonávať tiež pôsob
nosť v obore policie, ktorá prináležala 
mestu Banská Bystrica a Okresnému úra
du v Banskej Bystrici.

Dr. Štefan Tiso v. r.

4„ 
Vyhláška 

ministra národnej obrany 
zo dňa 4. januára 1945

o pôsobnosti Štátneho policajného úradu 
v Banskej Bystrici.

Čl. I.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 

Vládneho nariadenia č, 51/1936 Sb, z. a n. 
usnesením zo dňa 2. januára 1945 zriadila 
Štátny policajný úrad v Banskej Bystrici,

Čl. II.
Pôsobnosť Štátneho policajného' úradu 

v Banskej Bystrici sa vzťahuje na územie 
mesta Banskej Bystrice,

Čl. III.
Podľa § 11 ods. 1 vládneho' nariadenia 

č. 51/1936 Sb. z. a n. vláda Slioveniskej re
publiky súčasne určila, aby Štátny policaj
ný úrad v Banskej Bystrici' vykonával' vo 
svojom správnom obvode (území) pôsob
nosť v obore polície, ktorá patrí obciam 
a okresným1 úradom, a to v rozsahu, ktorý 
určí minister národnej obrany.

Cl. IV.
Podľa § 11 ods. 1 vládneho' nariadenia 

č. 51/1936 Sb, z. a n. určuje sá pôsobnosť 
Štátneho policajného úradlu v Banskej By
strici takíto:

1. stará sa o verejný poriadok, pokoj 
a verejnú bezpečnosť,

2. vybavuje záležitosti ohlasovacié, zá
ležitosti cestovných pasov a cudzincov,

3. vykonáva políciu spolkovú a shro- 
mažďovaciu,

4. políciu tlačovú,
5. políciu v obore zbraní a streliva, 

prevádza policajno-bezpečnostné ustano
venia predpisov o traskavinách,

6. vykonáva políciu divadelnú, povoľu
je verejné produkcie, výstavy a predsta
venia (okrem divadelných koncesií a ki
nematografických licencii)', schvaľuje pred
kladané programy a texty piesní,

7, rozhoduje o postrku a vyhostení,
8. prevádza policajné úradné výkony 

podľa ustanovení trestného poriadku,
9. vykonáva políciu mravnostnú,

10. policajné trestné súdnictvo v rámci 
platných predpisov,

11. udržuje v bezpečnosti a snadnosti 
premávku na cestách a vybavuje policaj
né záliežitosti pri doprave železničnej a 
leteckej,

12, dozerá na hostince, kaviarne, nocľa
hárne, zábavné miesta a podobné podniky, 
taktiež na hry na verejných 'miestach a‘ 
spolupôsobí pri výkone predpisov o poli
cajnej záverečnej hodine,

13, vybavuje záležitosti strát a nálezov,

Čl, V.
Táto vyhláška platí od 1, januára 1945.

Haššík v. r.

Tlač: Kníhtlačiareň Andreja v Bratislave.
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Čiastka 3. Vydaná dňa 13. januára 1945. Ročník 1945.

OBSAH: (5. a 6.) 5, Nariadenie o odklade a prerušení výkonu trestu za brannej pohotovosti 
štátu. — 6. Nariadenie o odklade splatnosti 3% pokladničných poukážok splatných dňa 
16. decembra 1944.

5.
Nariadenie

zo dňa 5. januára 1945
o odklade a prerušení výkonu trestu za 

brannej pohotovostí štátu.
Vláda Slovenskej 'republiky podľa § 2 

zákona č. 200/1944 Sl. z. nariaďuje;

§ I-
t1) Za brannej pohotovosti štátu možno 

odložiť alebo prerušiť výkon akéhokoľvek 
trestu na slobode, nepresahujúceho dva 
roky osobám,

a) ktoré sú povinné k službe v brannej 
moci (prezenčná služba, ďalšia činná služ
ba, služba v zálohe a činná služba za bran
nej pohotovosti štátu a pod.) a v Sloven
skej pracovnej službe,

b) ktoré sú nevyhnutne potrebné v zá- 
ujme obrany štátu, najmä zásobovania 
brannej moci alebo obyvateľstva,

c) u ktorých by neodkladný výkon tre
stu mal za následok hospodársku skazu ich 
alebo ich rodiny,

(2 ) Prvý odklad (prerušenie) výkonu 
trestu podľa ods. 1 na čas nepresahujúci 
6 mesiacov povoľuje štátny zástupca, ďal
ší odklad (prerušenie) výkonu trestu alebo 
odklad (prerušenie) výkonu trestu nad 6 
mesiacov povoľuje hlavný štátny zástupca.

(3 ) Odklad (prerušenie) výkonu trestu 
podľa ods. 1 v prípade pod p íš m . a) sa na
riadi z úradu, v prípade pod písm. b) sa 
povolí na návrh príslušného úradu a v prí
pade pod písm, c) na žiadosť odsúdeného.

§ 2.
Za brannej pohotovosti štátu minister 

pravosúdia môže z úradu alebo na žiadosť 
odsúdeného prerušiť akýkoľvek trest na 
slobode'.

§ 3.
Vládne nariadenie č. 151/1941 Sl. z. sa 

zrušuje.
§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pra
vosúdia so zúčastnenými ministrami.

Dr, Jozef Tiso v. r., 
Dr. Štefan Tiso v. r.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Ing. Lednár v. r. 
Dr. Kočiš v. r. Dr. Ondruška v. r.

6.
Nariadenie 

zo dňa 5. januára 1945 
o odklade splatnosti 3°/o pokladničných 
poukážok splatných dňa 16. decembra 

1944.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 

zákona č. 200/1944 Sl. z. nariaďuje:

§ 1.
Splatnosť 3°/o pokladničných poukážok, 

vydaných na základe § 2 zákona č. 219/1942 
Sl. z. vyhláškou ministra financií č. 518/1942 
Ú. n., odkladá sa na deň 16. júna 1945; ku 
dňu splatnosti vyplatia sa aj 3% úroky za 
čas od 17. decembra 1944 do 16. júna 
1945.

§ 2.
Toto nariadenie platí odo dňa 16. de

cembra 1944; vykoná ho minister financií.
Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr. Štefan Tiso v. r.

Mach v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr, Pružinský v. r. Ing, Lednár v. r. 
Dr. Kočiš v. r. Dr, Ondruška v. r.

Cena Ks 1.—.

Kníhtlačiareň Andreja, Bratislava, Trieda krála Alexandra číslo 12.
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Čiastka 4. Vydaná dňa 16, januára 1945, Ročník 1945.

OBSAH: (7,—9,) 7. Vládne nariadenie, ktorým sa vydávajú podrobné predpisy k finančnému zá
konu na rok 1945. — 8, Nariadenie s mocou zákona, ktorým sa menia niektoré predpisy 
o právnom postavení Židov. — 9, Nariadenie o oslobodení niektorých podnikov za bran
nej pohotovosti štátu od povinnosti predkladal firemnému súdu a uverejňoval ročnú sú
vahu. i :

7.
Vládne nariadenie 

zo dňa 9. januára 1945, 
ktorým sa vydávajú podrobné predpisy 

k finančnému zákonu na rok 1945,

Vláda Slovenskej republiky podľa čl. 
XXX ods. 1 zákona č. 1/1945 Sl. z. (fi
nančný zákon) nariaduje:

§ I-
í1) Pri plnení všetkých štátnych úloh 

treba postupovať podľa čl. VIII finančné
ho zákona s najväčšou úspornosťou a pre
to možno obstarávať len najnutnejšie po
treby štátne v nevyhnutnom rozsahu a 
nakoľko možno s najmenším nákladom.

(:) Najnutnejšie potreby štátne sú ne
odkladné potreby, ktoré nevyhnutne vy
žaduje chod štátnej správy alebo plnenie 
právnych záväzkov štátu.

(3) Prostriedky povolené na určitý cieľ 
smú sa použiť za podmienok určených v 
ods. 1 a 2 len v nevyhnutnej výške, ktorá 
je v tom čase pre tento cieľ potrebná. To 
platí najmä o uvoľňovaní zúčtovateľných 
preddavkov, ktoré sa môžu povoľovať len 
v rámci platných predpisov a vo výške 
pre príslušný cieľ potrebnej.

(4) Pred každým poukazom nech sa v 
príslušnom spise zistí, že sa postupovalo 
podľa ustanovení ods. 1 až 3.

§ 2.
(x) Každá suma, osobitne uvedená vo 

výdavkoch skupiny I štátneho rozpočtu 
na rok 1945 s výnimkou čl. XII a XIX fi
nančného zákona, je krajnou hranicou, až 
po ktorú sa môžu podľa čl. VIII finanč- 

Cenia Ks 1.40.

ného zákona poukazovať výdavky v roz
počtovom roku 1945. Preto nech sa bedli
vo dbá na to, aby tieto sumy, ak to nutne 
netreba, neboly celkom vyčerpané.

(J) Akékoľvek opatrenia (objednávky, 
obstarávanie služieb a prác), ktorých vý
davky zaťažujú štátnu pokladnicu, môžu 
sa vykonať len v medziach prostriedkov 
vopred už na ten cieľ povolených. Súhlas 
podľa ustanovenia poslednej vety čl. Vili 
finančného zákona treba si vyžiadať hneď, 
len čo sa dá predvídať, že určené výdav
ky treba prekročiť.

§ 3.
f1) Pri poukazovaní prostriedkov ur

čených na riadne výdavky podľa čl. IX 
finančného zákona nech sa v príslušnom 
spise zistí aj to, že poukazovanou sumou 
sa neprekročuje dvanástina celoročne ’-oz- 
počítanej sumy.

(2) Ak netreba v niektorom mesiaci 
použiť celú dvanástinu celoročne rozpočí
tanej sumy pre určitú potrebu, uvedenú v 
štátnom rozpočte, môže sa zvyšok použiť 
len, ak ide o nutnú potrebu pre len istý 
cieľ v budúcich mesiacoch.

(3) Ak sa poukázalo so súhlasom mini
stra financií v niektorom mesiaci výni
močne viac než dvanástina, má sa suma, 
o ktorú sa poukázalo viac, vyrovnať v 
niektorom neskoršom mesiaci, najneskôr 
však v decembri 1945.

§ 4.
(’) Riadnymi výdavkami, splatnými v 

dlhších než v mesačných lehotách podľa 
čl. IX ods. 2 finančného zákona, rozume
jú sa výdavky, ktoré sú sročné podľa 
svojej povahy v štvrťročných, polročných 
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alebo aj ročných lehotách, ako napr, ná
jomné alebo árendovné, úroky a splátky 
štátneho dlhu.

(2) Výdavky uvedené v ods. 1 treba 
platiť podľa určených lehôt.

§ 5.
Ak minister financií definitívne dal sú

hlas podľa čl. X, poprípade podľa čl. XII 
ods. 5 finančného zákona k určitému vý
davku, netreba ďalšieho jeho súhlasu k 
výplate dielčích súm schváleného výdav
ku, pokiaľ nebude prekročený. Ináč treba 
postupovať podľa § 2 ods. 2.

§ 6.

Za plnenie podobných úloh, ako eú 
podpory (subvencie), ku ktorým nie je štát 
zaviazaný (čl. XI finančného zákona), tre
ba považovať plnenie štátom, ktoré sa 
nezakladá na právnom titule a za ktoré 
štát nedostane priamo plné protídávky, 
či protihodnoty v akejkoľvek podobe.

§ 7.
(x) Opatrenie podľa čl. XII ods. 1 fi

nančného zákona je celkom výnimočné. 
Súhlas k nemu možno udeliť len v me
dziach ustanovenia uvedeného článku a 
len, ak sa preukáže, že navrhované opa
trenie je nutné (§ 1 ods. 2), taktiež ak sa 
bude pri jeho vykonávaní postupovať 
prísne podľa ustanovenia § 1 a ak nie sú 
preň vôbec rozpočítané prostriedky v naj
nižšom pododdelení, alebo ak nedostaču
jú prostriedky určené pre výdavky naj
nižšieho pododdelenia štátneho rozpočtu 
napriek tomu, že sa takto postupovalo.

(2) Úhrada výdavkov, na ktoré vôbec 
nie sú rozpočítané prostriedky, alebo súm, 
o ktoré treba prekročiť prostriedky urče
né pre výdavky najnižšieho podcddieľenia 
štátneho rozpočtu, nech sa zaistí zpravi
dla postupne úsporami na prostriedkoch 
pre výdavky príslušného vyššieho podod
delenia, v ktorom sú prostriedky pre vý
davky tohto najnižšieho pododdelenia za
hrnuté; ak to nie je možné, — úsporami 
na prostriedkoch pre výdavky v ostat
ných pododdeľeniach príslušnej kapitoly.

(3) 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 úrady 
v dielčích rozpočtoch príslušných kapitol. 
Aj o tomto použití platí obdobne ustano
venie § 1, Ak to bude nevyhnutne potreb
né (§ 1 ods. 2), môžu sa na úhradu vyššej 
potreby, presahujúcej rozpočítané pro
striedky pre výdavky niektorej položky 
dielčieho rozpočtu, určené pre niektorý 
ústredný úrad, použiť nevyčerpané pro
striedky pre výdavky inej položky toho 
istého pododdelenia, uvedeného v díel- 
čom rozpočte pre ten istý ústredný úrad 
v medziach tohto pododdelenia. Pritom 
nech sa postupuje obdobne podľa ods. 1. 
Ak sa nemôže takýmto spôsobom zaistiť 
úhrada, môžu sa použiť nevyčerpané pro
striedky položiek v ostatných pododdele
niach, uvedených v dielčích rozpočtoch 
pre ústredné úrady, a to v medziach čl. 
VIII finančného zákona, t. j, v medziach 
príslušného celkového pododdelenia diel
čieho rozpočtu, uvedeného tiež v štátnom 
rozpočte pripojenom k finančnému zá
konu.

§ 8.

(x) Pokračovanie podľa § 12 zákona č. 
110(1942 Sí, z. nedh sa vždy zavedie prv, 
než sa založí právny titul požadovanej 
potreby.

(2) Pokračovanie uvedené v ods. 1 nech 
sa prevedie, nakoľko to nie je vylúčené 
podľa čl. XII ods. 2 až 6 finančného zá
kona aj vtedy, ak sa majú použiť nevy
čerpané prostriedky určené na výdavky 
mimoriadne na úhradu výdavkov riad
nych a nevyčerpané prostriedky na ' sob- 
né výdavky na úhradu výdavkov vecných.

(3) Pokračovanie uvedené v od®, 1 treba 
zaviesť tiež v tom prípade, keď pre opa
trenie podľa čl. XIV finančného zákona 
niet rozpočtom povolených prostriedkov 
a úhradu treba hľadať pri prostriedkoch 
povolených na iný cieľ.

(4) Za náhradné opatrenia podľa čl. 
XII ods. 3 veta 2 finančného zákona po
kladajú sa tie, ktoré sa urobia, ak treba 
nahradiť stálych zamestnancov, ktorých 
plat je rozpočtové zaistený v prostried
koch na osobné výdavky podľa platových 
zákonov a nariadení, zamestnancami 
smluvnými alebo inými opatreniami, kto
rých potrebný náklad nemožno uhradiť z 
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prostriedkov položky, na ktorej sa zúčtu
je podľa svojej povahy. Úhrada pre tieto 
opatrenia, nakoľko nie je zaistená v pro
striedkoch najnižšieho pododdelenia štát
neho rozpočtu, môže sa opatriť v me
dziach prostriedkov povolených na hra
denie osobných výdavkov podľa plato
vých zákonov a nariadení pre príslušnú 
kapitolu. K týmto opatreniam treba sú
hlas ministra financií a Najvyššieho kon
trolného dvora podľa § 12 zákona č. 
110/1942 Sl. z., a to aj vtedy, ak je úhra
da pre náhradné opatrenia zaistená v me
dziach súm, určených pre osobné výdav
ky podľa platových zákonov a nariadení 
v najnižších pododdeleniach štátneho 
rozpočtu.

(5) Ak sa uhradily niektoré výdavky 
presunom podľa čl. XII ods. 1 finančného 
zákona nevyčerpanými prostriedkami ur
čenými pre výdavky iných pododdelení, 
treba takto použité sumy zaznamenať ako 
trvalé skrátenie prostriedkov týchto pod
oddelení.

§ 9.
Za opatrenia podľa čl. XIV finančné

ho zákona, ktoré vo svojich dôsledkoch 
zaťažujú rozpočty budúcich rokov a ku 
ktorým si treba vyžiadať vopred okrem 
súhlasu ministra financií aj súhlas Úspor
ného a kontrolného výboru Snemu, po
kladajú sa najmä zriaďovanie a rozšírenie 
štátnych úradov a ústavov — či samostat
ných alebo pričlenených — zriaďovanie 
škôl všetkého druhu a ich doplňovanie 
novými odbormi a zriaďovanie pobočných 
tried mimo sídla školy, zriaďovanie no
vých honorovaných docentúr a lektorátov 
na vysokých školách, expozitúr úradov, 
ústavov, zriaďovanie a rozširovanie iných 
štátnych zariadení a uzavieranie nových 
nájomných smlúv, nakoľko by s takýmito 
opatreniami boly spojené nové alebo zvý
šené výdavky pre štátnu pokladnicu a na
koľko1 nejde o opatrenia vyplývajúce zo 
zákona.

§ 10.
Prostriedky povolené na mimopodmko- 

vé stavebné potreby možno použiť len po 
predchádzajúcom súhlase ministra finan
cií a len na ciele určené v štátnom roz
počte, Súhlas ministra financií podľa čl. 
XII ods. 5 finančného zákona netreba si 
vyžiadať k výplate dielčích súm schvále

ného výdavku, nakoľko ňou nebude pre
kročený.

§ H.
j1) Za použitie povolených prostried

kov podľa čl. XVIII ods. 1 finančného zá
kona sa pokladá ich zaťaženie výdavkom 
poukázaným vpočítane do 31. decembra 
1945, ak sa platobný rozkaz dodá na pred
pis príslušnej účtárni najneskôr do 5. ja
nuára 1946, ak sa však výdavok usku
točňuje pokladnicou, — tejto pokladnici 
najneskôr do 10. januára 1946 a pri za
stupiteľských úradoch — najneskôr do 
31. januára 1946.

0 Poukazy z roku 1945 datované, do
dané však do účtárne alebo pokladnice 
po uplynutí lehôt uvedených v ods. 1, 
treba vrátiť ako neplatné.

§ 12.
j1) Sumy potrebné na platenie záväz

kov splatných v roku 1945 treba pouká
zať zásadne ešte v tomto roku.

(2) Poukazovať peniaze na úhradu zá
väzkov, ktoré budii splatné až v roku 
1946 alebo odsunúť poukaz na nutní vý
davky, splatné už v roku 1945, na rok 
1946, aby sa získaly prostriedky na úhra
du výdavkov právne nezáväzných, je ne
prípustné.

§ 13.
j1) Potrebný súhlas ministra financií a 

Najvyššieho kontrolného dvora, poprípa
de Úsporného a kontrolného výboru Sne
mu, podľa ustanovení finančného zákona 
treba si vyžiadať včas tak, aby predpísa
né pokračovanie mohlo sa uskutočniť a 
prostriedky použiť ešte v roku 1945.

(2) Dáta súhlasu ministra financií a 
Najvyššieho kontrolného dvora, poprípa
de Úsporného a kontrolného výboru Sne
mu, treba zaznamenať v spise a uviesť v 
podrobných výkazoch pre záverečné úč
ty, a v odôvodnení ich prílohy 6. Tieto 
dáta treba oznámiť tiež podriadeným po- 
ukazovacím úradom a vykázať v odôvod
není k dielčim záverečným účtom.

§ 14.
Pri položkách smiešanej povahy treba 

vykázať v mesačných soznamoch pouká
zaných výdavkov a dielčích záverečných 
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účtoch oddelene osobné a vecné výdav
ky; pri úveroch stavebných treba účtovať 
oddelene tak vlastné výdavky stavby, 
ako aj výdavky spojené s administráciou 
stavby, 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 diétné a cestovné paušály, úradné 
a kancelárske potreby).

§ 15.
(x) Aprobanti spisov sú zodpovední 

podľa platných predpisov za to, že sa vy
hovelo ustanoveniam tohto nariadenia.

(2) Správnosť údajov preskúša orgán, 
obstarávajúci účtovnú službu, dbajúc pri
tom prísne na platné účtovné inštrukcie 
pre skúmanie platobných poukazov, a re
ferát rozpočtový; ak sú údaje správne a 
môžu sa použiť podľa finančného zákona 
rozpočtové prostriedky, uskutoční sa po
ukaz. Ináč uvedie orgán obstarávajúci úč
tovnú službu v spise príslušné námietky a 
vráti ho poukazovaciemu alebo rozpočto
vému referentovi, kde je referát zriadený, 
na dalšie pokračovanie.

(3) Ak nesúhlasí poukazovací a'lebo 
rozpočtový referent s námietkami orgánu 
obstarávajúceho účtovnú službu, alebo ak 
sa vyskytnú neshody medzi poukazovacím 
a rozpočtovým referentom, je prednosta 
podriadeného úradu poukazovacieho po
vinný predložiť vec s odôvodnením svoj
mu nadriadenému úradu; v ústrednom 
úrade je potom poukazovací alebo roz
počtový referent povinný predložiť vec s 
odôvodneným vyjadrením ministrovi ale
bo prednostovi úradu, ak nie je ústredný 
úrad ministerstvom.

(4) Ústredné úrady sa splnomocňujú, 
aby vydaly v dohode s ministrom financií 
podrobnejšie predpisy v rámci tohto na
riadenia, nakoľko to vyžaduje ich organi
zácia. Ak by pritom išlo o účtovníctvo 
alebo kontrolu, treba predchádzajúci sú
hlas Najvyššieho kontrolného dvora (§ 16 
zák. č. 110/1942 Sl. z,).

§ 16.
f1) Ak treba zaobstarať podľa finanč

ného zákona predchádzajúci súhlas mini

stra financií, nech je mu zaslaná trojmá 
stručná, avšak výstižná informácia □ kaž
dom jednotlivom prípade; v tejto infor
mácii treba preukázať nutnosť a neod- 
kladnosť navrhnutého opatrenia, výšku 
výdavkov, presný spôsob úhrady a účto
vania, poprípade treba uviesť aj iné dôvo
dy, rozhodné pre udelenie tohto súhlasu 
alebo pripojiť tiež potrebné spisy.

(2) Súhlas Úsporného a kontrolného 
výboru Snemu podľa čl. XIV finančného 
zákona treba zadovážiť cestou Minister
stva financií.

(3) Rovnaká informácia nech sa pripo
jí tiež k spisom, ktoré sa zasielajú Najvyš
šiemu kontrolnému dvoru .podľa § 12 
zákona č. 110/1942 Sl. z., pre tento úrad.

§ 17.

(3) Aj pre hospodárenie štátnych pod
nikov platia ustanovenia §§ 6, 13 a 14.

f21) Hospodárenie štátnych podnikov v 
medziach ustanovenia čl. II finančného 
zákona riadi sa zákonom č. 404/1922 Sb. 
z. a n. a vládnym nariadením č, 206/1924 
Sb. z.- a n,, poťažne nakoľko ide o podnik 
Visutá lanovka na Lomnický štít, — vlád
nym nariadením č. 28/1941 Sl. z.

(3) Pred uskutočňovaním investícií po
dľa čl. XXIV finančného zákona je treba 
si vyžiadať osobitný súhlas ministra fi
nancií, Zástupca Ministerstva financií v 
správnom sbore podniku (§ 9 ods. 2 vl. 
nár. č. 206/1924 Sb. z. a n.) musí si na 
prejavenie tohto súhlasu vyžiadať osobit
né splnomocnenie ministra financií.

§ 18.

f1) Prostriedky povolené na investície 
vlastnej štátnej správy podľa čl. XXV fi
nančného zákona možno použiť len na 
ciele určené v najnižších pododdeleniach 
investičného rozpočtu, pripojeného k fi
nančnému zákonu. Zmeny sú prípustné 
len v rámci celkovej sumy určenej pre 
ten-ktorý titul investičného rozpočtu za 
podmienok § 12 zákona č. 110/1942 Sl. z. 
Ustanovenie § 8 ods. 1 platí obdobne,

(’) S prostriedkami povolenými v hla
ve II odd, 2 tit. 3 investičného rozpočtu 
na stavby budov a kúpu realít pre potre
by štátnej správy hospodári Ministerstvo 
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dopravy a verejných prác v dohode s naj
vyšším správnym úradom, ktorého potre
ba sa má hradiť z týchto prostriedkov.

(3) Súhlas ministra financií podlá čl. 
XXV ods. 5 finančného zákona netreba si 
znova vyžiadať, ak ide o výplatu dielčích 
súm schválenej investície, nakoľko sa 
ňou neprekročí celkový náklad vládou, 
alebo ministrom financií schválený.

(4) Pre hospodárenie s úvermi hlavy II 
investičného rozpočtu platia ustanovenia 
§§ 1, 6, 11 až 16.

. § 19.

Poukazovanie a vyúčtovanie údelov 
podľa čl. III finančného zákona upraví 
podrobnejšie minister financií.

§ 20.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií so všetkými ostatnými členmi 
vlády.

Dr, Štefan Tiso v. r.
Mach v. r. Dr, Kočiš v. r.
Haššik v. r. Dr, Medrický v. r. 
Dr, Pružinský v. r. Ing. Lednár v. r.

Dr, Ondruška v. r.

8.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 5. januára 1945, 

ktorým sa menia niektoré predpisy o práv
nom postavení Židov,

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 Sl. z. nariaďuje:

Čl. I.

Ustanovenia § 182 nariadenia č. 198/ 
1941 Sl, z. sa doplňujú ďalším odsekom 
tohto znenia:

„(s) Ak by dodatočne vyšly najavo také 
skutočnosti, pre ktoré by nebolo došlo k 
nariadeniu prevodu nehnuteľnosti podľa 
ods, 1, Ústredný hospodársky úrad môže 
zrušiť svoje rozhodnutie o prevode ne
hnuteľnosti.“

Čl. II.

Za § 19 zákona č. 148/1943 Sl. z. sa 
vkladá § 19a tohto znenia:

‚‚í1) Proti rozhodnutiam (opatreniam a 
pod.) Ústredného hospodárskeho úradu vy
daným podľa tohto zákona sa nepripúšťa 
sťažnosť na Najvyšší správny súd.

(") V týchto prípadoch, kde je vylúče
ná sťažnosť na Najvyšší správny súd, ne
možno sa domáhať — okrem prípadu uve
deného v § 8 ods. 5 — ani nápravy pred 
štátnymi súdmi podľa § 66 zákona č. 185/ 
1939 Sl. z."

Čl. III.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho,- 
spodánstva.

Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr. Štefan Tiso v. r.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r,
Haššik v. r. Dr, Kočiš v. r.
Dr, Pružinský v. r. Ing, Lednár v. r.

Dr. Ondruška v. r.

9.
Nariadenie

zo dňa 9. januára 1945
o oslobodení niektorých podnikov za bran
nej pohotovosti štátu od povinnosti pred
kladať firemnému súdu a uverejňovať roč

nú súvahu.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 

zákona č. 200/1944 Sl. z. nariaďuje:

§ I-
j1) Spoločnosti podľa obchodného prá

va, ktoré potvrdením Ministerstva národ
nej obrany preukážu, že záujem obrany 
štátu nepripúšťa zverejnenie ich ročnej sú
vahy, sú oslobodené za brannej pohotovo
sti štátu od povinnosti predložiť firemné
mu súdu a uverejniť ročnú súvahu (§§ 198, 
243 zák. čl. XXXVII/1875, § 22 zák. č. 58/ 
1906 R. z., § 31 vl. nár. č. 307/1922 Sb. z. 
a n,).

(2) Z dôvodov uvedených v ods. 1 Mini
sterstvo národnej obrany môže aj z úradu 
zakázať spoločnostiam podľa obchodného 
práva predložiť firemnému súdu a uverej
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niť ročnú súvahu. 0 tomto rozhodnutí Mi
nisterstvo národnej obrany upovedomí prí
slušný firemný súd.

§ 2.

Ustanovenia § 1 vzťahujú sa tiež na tu
zemské reprezentácie cudzozemských spo
ločností, a to tak dotyčné všeobecnej sú
vahy spoločnosti, ako1 aj dotyčné osobit
nej súvahy tuzemského podniku.

§ 3.
Toto' nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom' vyhlásenia; vykoná ho minister ná- 
rodej obrany s ministrom pravosúdia.

Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr, Štefan Tiso v. r.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Haššík v. r. Dr, Kočiš v. r.
Dr, Pružinský v. r. Ing, Lednár v. r.

Dr, Ondruška v. r.

Tlač Kalhtiačiareč Andrei* e Bratislavy
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Čiastka 5. Vydaná dňa 20, januára 1945, Ročník 1945.

OBSAH: (10, a 11.) 10, Vyhláška predsedu vlády, ktorou sa vyhlasuje usnesenie vlády o zriade
ní Štátneho, policajného úradu v Trenčíne. — 11, Vyhláška ministra národnej obrany o 
pôsobnosti Štátneho policajného úradu v Trenčíne.

10.
Vyhláška 

predsedu vlády 
zo> dňa 13. januára 1945, 

ktorou Sa vyhlasuje usnesenie vlády o zria
dení Štátneho policajného úradu

v Trenčíne,

Vláda Slovenskej republiky usnesením 
zo dňa 12. januára 1945 podľa § 2 vlád
neho nariadenia č. 51/1936 Sb, z. a n. zria
dila Štátny policajný úrad v Trenčíne 
s účinnosťou od 16. januára 1945.

Pôsobnosť Štátneho policajného úradu 
v Trenčíne vzťahuje sa na územie mesta 
Trenčína a vo svojom správnom obvode 
bude vykonávať tiež pôsobnosť v obore 
polície, ktorá prináležala mestu Trenčínu 
a Okresnému úradu v Trenčíne.

Dr, Štefan Tiso v. r.

11.
Vyhláška 

ministra národnej obrany 
zo dňa 13. januára 1945

o pôsobnosti Štátneho policajného úradu 
v Trenčíne,

Čl. I.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 

vládneho nariadenia č. 51/1936 Sb. z. a n. 
usnesením zo dňa 12. januára 1945 zria
dila Štátny policajný úrad v Trenčíne.

Čl, II.
Pôsobnosť Štátneho policajného úradu 

v Trenčíne sa vzťahuje na územie mesta 
Trenčína.

Čl, III.
Podľa § 11 ods. 1 vládneho nariadenia 

č. 51/1936 Sb, z. a n. vláda Slovenskej re
publiky súčasne určila, aby Štátny policaj
ný úrad v Trenčíne vykonával vo svojom 
správnom obvode (území) pôsobnosť v 

obore polície, ktorá patrí obciam a okres
ným úradom, a to v rozsahu, ktorý urči 
minister národnej obrany.

Čl. IV.
Podľa § 11 ods, 1 vládneho nariadenia 

č. 51/1936 Sb. z. a n. určuje sa pôsobnosť 
Štátneho policajného úradu v Trenčíne 
takto:

1. stará sa o verejný poriadok, pokoj a 
verejnú bezpečnosť,

2. vybavuje záležitosti ohlasovacie, zá
ležitosti cestovných pasov a cudzincov,

3. vykonáva políciu spolkovú a shro'- 
mažďovacíu,

4. políciu tlačovú,
5. políciu v obore zbraní a streliva, 

prevádza policajno-bezpečnostné ustano
venia predpisov o traskavinách,

6. vykonáva políciu divadelnú, povo
ľuje verejné produkcie, výstavy a predsta
venia (okrem divadelných koncesií a ki
nematografických licencií), schvaľuje pred
kladané programy a texty piesní,

7. rozhoduje o postrku a vyhostení,
8, prevádza policajné úradné výkony 

podľa ustanovení trestného poriadku,
9, vykonáva políciu mravnostnú,

10. policajné trestné súdnictvo v rámci 
platných predpisov,

11. udržuje v bezpečnosti a snadnosti 
premávku na cestách a vybavuje policaj
né záležitosti pri doprave železničnej a 
leteckej,

12, dozerá na hostince, kaviarne, noc
ľahárne, zábavné miesta a podobné pod
niky, taktiež na hry na verejných miestach 
a spolupôsobí pri výkone predpisov o po
licajnej záverečnej hodine,

13. vybavuje záležitosti strát a nálezov.

Čl. V.
Táto vyhláška platí od 15. januára 

1945.
Haššik v. r.

Cena Ks 1.—.
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Čiastka 6. Vydaná dňa 26, januára 1945, Ročník 1945.

OBSAH: (12, a 13.) 12, Vyhláška ministra finan ::í, ktorou sa uverejňuje oznam Slovenskej ná
rodnej banky v Bratislave o vydaní 100 korunových bankoviek II. emisie z dátumom 
7. októbra 1940. — 13, Vyhláška ministra pravosúdia o začiatku činnosti Hlavného sú
du a Hlavného štátneho zastupiteľstva v Prešove.

12.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 24. januára 1945, 

ktorou sa uverejňuje oznam Slovenskej 
národnej banky v Bratislave o vydaní 
100 korunových bankoviek II, emisie s 

dátumom 7, októbra 1940,

Podľa §§ 28 a 36 vládneho nariade
nia č. 44/1939 Sl. z. vyhlasujem oznam 
Slovenskej národnej banky v Bratislave 
zo dňa 24. januára 1945 o vydaní 100 
korunových bankoviek II. emisie s dátu
mom 7, októbra 1940.

Dr, Pružinský v. r.

Oznam
Slovenskej národnej banky

o vydaní 100 korunových bankoviek ÍL 
emisie s dátumom 7, októbra 1940,
Slovenská národná banka podľa § 28 

vládneho nariadenia č. 44/1939 Sl. z. ozna
muje:

§ I-
Slovenská národná banka začne dňa 

26, januára 1945 vydávať podľa § 2 vlád
neho nariadenia č. 44/1939 Sl. z. vo svo
jom hlavnom ústave a na všetkých svojich 
filiálkach bankovky po 100 korunách slo
venských II, emisie s dátumom 7. októ
bra 1940,

Popis 100 korunových bankoviek II. 
emisie je analogický s popisom, ktorý bol 
publikovaný vyhláškou ministra financií 
č. 188/1941 Sl. z., a to až na tieto od
chýlky:

Cena Ks 1,—,

K zhotoveniu 100 korunových banko
viek II. emisie bol použitý hladší papier 
slabo žltkastého odtieňa s priebežnou ta
petovou vodoznačkou, kým 100 korunové 
bankovky I. emisie sú zhotovené na drs- 
nejšom, čiste bielom papieri s lokalizova
nou vodoznačkou, znázorňujúcou ženskú 
hlavu. Tapetová vodoznačka u 100 koru
nových bankoviek II. emisie prebieha ná
zorne po celej ploche a je najvýraznejšia 
na nepotlačenej časti bankovky.

Na lícnej strane 100 korunovej ban
kovky II. emisie oceľovo belasá farba je 
výraznejšia a kresba v medailónovom 
obraze kniežaťa Pribinu a pod ním umie
steného kostolíka je jasnejšia. Na bielom 
okraji pod pravým dolným rohom tejto 
strany bankovky je vynechané označenie 
tlačiarne.

Na rubovej strane 100 korunovej ban
kovky II. emisie farba zelene má teplejší 
nádych a kresba v podrobnostiach je me
nej výrazná. Na ľavom, bielom okraji pred 
figurálnou kresbou je umiestený nápis 
‚‚II. Emisia", prevedený zelenou farbou.

§ 2.

100 korunové bankovky prvej emisie, 
dané do obehu vyhláškou ministra finan
cií č. 188/1941 Sl. z., ostávajú i nadalej 
zákonným platidlom.

V Bratislave dňa 24. januára 1945.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BANKA 
V BRATISLAVE

Guvernér: Riaditeľ:
Kubiš v, r. Kollár v. r.
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13.
Vyhláška 

ministra pravosúdia 
zo dňa íl. januára 1945

o začiatku činnosti Hlavného súdu a Hlavného štátneho zastupiteľstva v Prešove.

Podľa § 1 ods. 3 zákona č. 142/1943 Sl. z. určujem začiatok činnosti Hlavného 
súdu a Hlavného štátneho zastupiteľstva v Prešove v ich dočasnom sídle v Ružom
berku na deň 1, februára 1945.

Dr, Štefan Tiso v. r.

Tlač: Kníhtlačiareň Andreja v Bratislave.
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14.
Zákon 

zo dňa 23. januára 1945, 
ktorým sa menia niektoré predpisy o me
novaní a penzionovaní profesorov vyso

kých škôl.
Snem Slovenskej republiky sa usnie

sol na tomto zákone:

§ I-
Vysoko školských profesorov vymenú

va prezident republiky na návrh profesor
ského1 sboru; prezident republiky môže 
ich však vymenovať aj podľa minoritného 
vóta, alebo, ak je to odôvodnené mimo
riadnymi okolnosťami, aj bez návrhu pro
fesorského1 sboru.

§ 2.
Veková hranica, uvedená v § 4 ods. 1 

a 3 zákona č. 79/1919 Sb. z. a n., sa sni
žuje na 65.1 rok.

§ 3.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 

vyhlásenia; vykoná ho minister školstva 
a národnej osvety.

Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr, Sokol v. r.

Dr, Štefan Tiso v. r. 
Dr, Kočiš v. r.

15.
Nariadenie 

zo dňa 19. januára 1945 
o náhrade trov spojených s núteným od

sunom niektorých vecí.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 

zákona č. 200/1944 Sl. z. a § 116 ods. 4 
zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. v znení zá
kona č. 21/1944 Sl. z. nariaďuje:

§ I-
P) Ak sa za brannej pohotovosti štátu 

na úradný príkaz, vydaný príslušnými or
gánmi alebo úradmi, o'dsunú suroviny, po
lotovary, hotové tovary, pomocné hmoty, 
stroje, zariadenia a príslušenstvá (živý a 
mrtvý inventár) podniku, štát (Minister
stvo' národnej obrany) hradí v hotovosti 
trovy spojené s odsunom z miesta odsunu 
do miesta určenia.

(2) Za trovy spojené s odsunom sa po
kladajú trovy nakladacie, počítajúc do to
ho aj trovy dopravy na železničnú stanicu, 
dovozné (prepravné), poistné, vykladacie, 
počítajúc do toho aj trovy dopravy zo že
lezničnej stanice na miesto určenia, ako 
aj trovy za uskladnenie odsunutých vecí 
v mieste určenia po dobu trvania odsunu, 
prípadne tiež trovy spojené s odúiontova- 
ním strojov a zariadenia v mieste odsunu 
a namontovaním v mieste určenia podľa 
úradného príkazu.

§ 2.
Podniky verejnej dopravy sú povinné 

prevziať na úver dopravu vecí uvedených 
v § 1. Úverované dovozné (prepravné) 
hradí štát (Ministerstvo národnej obrany) 
priamo dopravnému podniku.

§ 3.
Nároky na úhradu trov uvedených v 

§§ 1 a 2 treba uplatniť a dokladmi preuká
zať na Ministerstve národnej obrany naj
neskoršie do 6 mesiacov po skončení bran
nej pohotovostí štátu, ináč zanikajú.

§ 4.
Ministerstvo národnej obrany na žia

dosť subjektu, ktorému bol vydaný prí
kaz na odlsunutie vecí uvedených v § 1, 
môže poskytnúť na trovy spojené s odsu
nom ■ preddavok do výšky predvídaných 
trov.

Cena Ks 2.60.
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§ 5.
Podania, zápisnice, rozhodnutia, vy

svedčenia a potvrdenky, ktoré slúžia na 
uplatnenie nárokov podľa tohto nariade
nia, sú oslobodené od poplatkov (kotkoV) 
a dávok.

§ 6.
Ustanovenia tohto nariadenia vzťahujú 

sa aj na odsun vecí (§ 1) uskutočnený pred 
dňom nadobudnutia účinnosti tohto na
riadenia na úradný príkaz príslušných or
gánov alebo úradov,

§ 7.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykonajú ho; všetci čle
novia vlády.

Dr, Jozef Tiso 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.

Dr, Ondruška v, r.

16.
Zákon

zo dňa 23. januára 1945
o úrazovom poistení osôb v pôdohospo

dárskych podnikoch.
Snem Slovenskej republiky sa usnie

sol na tomto zákone:

Rozsah poistnej povinnosti,

§ I-
f1) Úrazovej poistnej povinnosti podľa 

tohto zákona podliehajú tieto' pôdohospo
dárske podniky:

a) podniky pôdohospodárske so> vše
tkými svojimi složkami, ako. poľnohospo'- 
dárstvo', lesohospodárstvo, dobytkárstvo, 
pasienkárstvo, hydinárstvo', vinohradníc
tvo, škollkárstvo, záhradníctvo1, včelár
stvo, hodvábnictvo, rybárstvo1, poľovníc
tvo, počítajúc v to všetky práce, ktoré 
smerujú k spracovaniu alebo prepracova
niu vlastných surovín;

b) pôdohospodárske (poľnohospodár
ske, lesnícke a pod.) výskumné ústavy, 
pokusné a šľachtiteľské stanice a iné za
riadenia, slúžiace na zveľadenie pôdoho
spodárstva;

c) meliorácie, stavby, úpravy a udržo
vanie hrádzí, vodných tokov, odvodňova

cích kanálov a pod., prevádzané v réžii 
vodných družstiev, štátu, samosprávnych 
sväzkov, prípadne iných záujmových sku
pín, ako' aj jednotlivcov, pokiaľ nie sú za
dané inému podnikateľovi.

(2) Za činnosť pôdohospodárskych pod
nikov, uvedených v odis. 1, pokladajú sa 
aj:

a) všetky práce vykonávané v záujme 
a pre potrebu podniku, ako bežné opravy 
podnikových budov, úprava súkromných 
ciest, meliorácie a pod., počítajúc v to ob
starávanie hmôt k tomu potrebných,

b) povinné práce, uložené majiteľovi 
pôdohospodárskeho podniku z titulu ve
rejného naturálneho' plnenia,

c) vzájomné vypomáhanie pri spoloč
nom, poprípade hromadnom výmlate plo
dín a pri živelných pohromách, ako aj prí
ležitostné obrábanie pozemkov, strojné 
oranie a mlátenie, pokiaľ tieto práce vy
konáva poistený podnik pre cudzí podnik, 

d) príležitostné práce povozlnícke.
(3) Chov dobytka, hydiny, včiel1, hod- 

vábnikov a rýb, ak nie je v spojitosti s po
isteným poidnikom pôdohospodárskym a 
ak sa nevykonáva ako hlavná zárobková 
činnosť, nepodlieha poisteniu podľa ods. 
1, pokiaľ sa pri ňom pravidelne nezamest
návajú pracovné sily, na tento účel naja
té. Za tých istých podmienok nepodlieha
jú poisteniu podľa ods. 1 vinohrady, škôl
ky, ovocné sady a záhradky.

(4) Úrazová poistná povinnosť poidni- 
kov, závodov a prác, určená zák. čl, XIX/ 
1907 v znení právnych predpisov .tento 
zákonný článok meniacich a doplňujúcich, 
nie je týmto zákonom dotknutá,

( j Ak určitá činnosť podniková sa 
prevádza zčasti pre Vlastný podnik, pod
liehajúci poistnej povinnosti podľa tohto 
zákona, zčasti pre vlastný podnik, poÄe- 
hajúci poistnej povinnosti podľa zák, čl. 
XIX/1907 v znení právnych predpisov ten
to zákonný Článok meniacich a doplňujú
cich, treba ju v celom rozsahu poistiť po-, 
dľa tých predpisov, podľa ktorých je po- 
istený podnik, ktorého účelom dotyčná 
činnosť prevažne slúži.

§ 2.
(’) Poistenie vzťahuje sa na všetky 

osoby — bez rozdielu pohlavia, veku, 
druhu a výšky mzdy alebo' platu — za
mestnané trvale, dočasne, výpomocné, 
prechodne alebo príležitostne v pôdoho- 
suodárskych podnikoch, uvedených v § 1. 
Z poistnej povinnosti sú vyňatí príleži
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tostní zame»tnanci pri poľovníctve v na
jatých revíroch.

(2) Pri podnikoch poľnohospodárskych 
a Tesohospodárskych, ktorých výmera ne
presahuje 50 ha, vzťahuje sa poistenie aj 
na osoby, ktoré vykonávajú práce na zá
klade príbuzenského pomeru alebo za 
vzájomnú výpomoc.

C!) Pri pôdohospodárskych (poľnoho
spodárskych, lesníckych, gazdinských a 
pod.) školách vzťahuje sa poistenie aj na 
žiakov v čase, v ktorom vykonávajú pred
písané praktické práce pôdohospodárske.

(4) Pri podnikoch poľnohospodárskych 
a lesohospodárskych, ktorých výmera ne
presahuje 50 ha, vzťahuje sa poistenie aj 
.na majiteľa podniku, jeho manželku 
(manžela) a príslušníkov rodiny. Za prí
slušníkov rodiny podľa tohto’ zákona po
kladajú sa deti, osvojenci a chovanci, 
vnuci, rodičia, poprípade iné osoby prí
buzné alebo sošvagrené, pokiaľ žijú v 
spoločnej domácnosti s majiteľom podni
ku a sú na neho- prevážne odkázané svo
jou výživou. Poistenie sa vzťahuje aj na 
osoby nedospelé, ak vykonávajú práce-, 
ktoré podľa platných predpisov nie sú im 
zakázané.

§ 3.
Majiteľom podniku podľa tohto zákona 

rozumie sa osoba, na účet ktorej sa vyko
návajú práce alebo služby v pôdohospo
dárskom podniku.

§4.
Nositeľ poistenia.

Nositeľom poistenia podľa tohto záko
na je „Robotnícka sociálna poisťovňa" 
(nariadenie s mocou zákona č. 300/1940 
Sl. z.) v ďalšom texte „poisťovňa", ktorá 
toto poistenie prevádza v úrazovom od
bore spolu s úrazovým poistením zamest
nancov priemyselných a obchodných 
(zák. čl. XIX/1907 v znení právnych pred
pisov tento zákonný článok meniacich a 
doplňujúcich).

§ 5.
Započítateľný pracovný zárobok.

(’) Pracovný zárobok osôb, zamestna
ných v podnikoch, ktoré podliehajú úra
zovej poistnej povinnosti podľa tohto zá
kona, smerodajný pre výrub poistného 
ako aj pre odškodnenie úrazu, určí sa po
dľa predpisov platných pre úrazové po
istenie zamestnancov priemyselných a 

obchodných (zák. čl. XIX/1907 v znení 
právnych predpisov tento zákonný článok 
meniacich a doplňujúcich).

(2) Pre určenie zárobku pre výrub po
istného a pre odškodnenie úrazu osôb 
uvedených v § 2 ods. 3 sú smerodajné 
predpisy zák. čl. XIX/1907 v znení práv
nych predpisov tento zákonný článok 
meniacich a doplňujúcich.

(3) Zárobok smerodajný pre odškodne
nie úrazu osôb, uvedených v § 2 ods. 4, 
určí na návrh poisťovne minister vnútra 
po dohode s príslušným rezortným mini
strom.

§ 6.
□hlasovacia povinnosť.

(') Majiteľ podniku, podliehajúceho 
poistnej povinnosti podľa tohto zákona, je 
povinný do 30 dní od vyhlásenia tohto 
zákona, prípadne od vzniku nového pod
niku prihlásiť podnik poisťovni na tlačive, 
vydanom poisťovňou.

(2) Zmenu v prevádzke podniku, za
stavenie prevádzky, zmenu v povahe pod
niku, zriadenie nového podniku, ako aj 
zmenu v osobe majiteľa podniku pri jeho 
prevzatí musí majiteľ podniku ohlásiť po
isťovni do osem dní,

(3) Od povinnosti, uloženej v ods. 1 a 2, 
sú oslobodení majitelia podnikov, pre 
ktoré platia predpisy o paušálnom poist
nom (§ 7).

(4) Ak majiteľ podniku nesplní povin
nosť, uloženú v ods. 1 alebo 2, môže po
isťovňa zistiť potrebné údaje na jeho tro
vy.

Paušálne poistné.

§ 7.
(') Za poľnohospodárske a lesohospo- 

dárske podniky, bez zreteľa na ich výme
ru, platí sa poistné paušálne podľa vý
mery pôdy. Vláda môže nariadením roz
šíriť spôsob platenia poistného paušálom 
aj na iné složky pôdohospodárstva, alebo 
vylúčiť z paušálneho poistného lesohospo- 
dárske podniky.

(2) Minister vnútra na návrh poisťovne 
po dohode s príslušným rezortným mini
strom určuje vyhláškou v Úradných novi
nách sadzbu paušálneho poistného, prí
padne jej odstupňovanie a spôsob výru
bu poistného.

§ 8. . .
(’) Majiteľov podnikov, ktorí platia 

poistné paušálom (§ 7), ako aj výmeru 
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ich pozemkov v každej obci spíše dvoj
mo príslušný obecný (obvodný) notár
sky úrad do 15. februára každého roku 
do spoločného výkazu a vyrubí im poist
né, pripadajúce na ich podnik za bežný 
kalendárny rok, zápisom do výkazu. Ma
jitelia podnikov sú povinní zaplatiť pau
šálne poistné na obecnom (obvodnom) 
notárskom úrade do 1, marca bežného 
roku, Obecný (obvodný) notársky úrad 
zašle výkaz a zaplatené poistné poisťovni 
do 10. marca,

(2) Výpis poisťovne z výkazu o výrube 
paušálneho poistného podľa ods. 1 o ne
zaplatenom poistnom, opatrený doložkou 
vykonateľnosti, je exekučným titulom pre 
exekúciu podľa § 90 ods. 2 vládneho na
riadenia č. 8/1928 Sb. z. a n. a ohľadom 
nehnuteiľnoistí aj pre exekúciu súdnu.

(3) Ak majiteľ podniku popiera opráv
nenosť, pravosť alebo správnosť výrubu 
paušálneho poistného, môže žiadať do 15 
dní od splatnosti poistného od nositeľa 
poistenia písomný platobný výmer.

Poistné dávky.

§ 9.
Osoby, ktoré nepodliehajú poistnej po

vinnosti pre prípad nemoci, majú odo dňa 
úrazu voči nositeľovi poistenia podľa toh
to zákona nárok na bezplatné lekárske 
ošetrovanie, lieky a liečebné pomôcky 
podľa zásad platných v nemocenskom 
poistení (zák, č. 221/1924 Sb, z, a n, v zne
ní právnych predpisov tento zákon me
niacich a doplňujúcich), Nárok na úrazo
vý dôchodok majú až od jedenásteho týž
dňa odo dňa úrazu.

§ 10.
Deti, osvojenci, chovanci a vnuci (§ 2 

ods. 4) a žiaci pôdohospodárskych škôl 
(§ 2 ods. 3) majú nárok na úrazový dô
chodok až od dovŕšeného 17. roku. Ta
kéto osoby, ak sú úplnými sirotami, ale
bo ak ich treba podľa ustanovenia § 72 
ods. 9 zák. čl. XIX/1907 v znení právnych 
predpisov tento zákonný článok menia
cich a doplňujúcich pokladať za úplné si
roty, majú nárok na úrazový dôchodok 
od jedenásteho týždňa odo dňa úrazu.

§ H-
P) Dňom účinnosti tohto zákona vy- 

merá sa invalidný dôchodok; ak sa úraz 
stal do 31, decembra 1940, zo započíta
teľného zárobku Ks 6.000, ak sa úraz stal 

v čase od 1, januára 1941 do účinnosti 
tohto zákona, zo započítateľného zárob
ku Ks 9.000,

(2) Dôchodok určený podľa ods, 1 ne
smie byť pri úplnej nespôsobilosti k práci, 
ak sa úraz stal do 31. decembra 1940, 
vyšší ako Ks 4.000 ročne, a ak sa úraz 
stal v čase od 1. januára 1941 do účin
nosti tohto zákona, vyšší ako Ks 6.000.

(3) Dôchodok pozostalých z úrazu 
pred účinnosťou tohto zákona vymerá sa 
odo dňa jeho účinnosti zo zárobku uve
deného v ods. 1, pričom ak ide o dôchod
ky z úrazov nastalých pred 31, decem
brom 1940, snižuje sa výmera najnižších 
dôchodkov, určená v §§ 72 až 74 zák. čl. 
XIX/1907 v znení právnych predpisov ten
to zákonný článok meniacich a doplňujú
cich, o jednu tretinu.

§ 12,
P) Osobám, ktoré požívajú invalidný 

dôchodok z úrazu nastalého pred účin
nosťou tohto zákona, prislúcha každoroč
ne k dôchodku drahotný prídavok odstup
ňovaný podľa výšky straty pracovnej spô
sobilosti takto:

a) pri strate od 25 °/o do 41 2/.{ % 
exkl. vo výške jednomesačného dôchodku,

b) pri strate od 41 2/;i % do 66 
2/:) °/o exkl. vo výške 1 ’/ž mesačného dô
chodku,

c) pri strate 66 2/3 % a vyššej vo výš
ke 2 ½ mesačného dôchodku.

(2) Drahotný prídavok vypláca sa v 
pravidelných obdobiach, najviac polročne, 
a to v čiastkach pozadu splatných.

Úrazová zábrana.

§ 13.
P) Všeobecné predpisy na ochranu za

mestnancov (poistencov) pred úrazmi, ako 
aj osobitné predpisy tohto druhu v jed
notlivých odvetviach alebo podnikoch pô
dohospodárskych vydá vláda nariadením, 

p) Vo všetkých podnikoch pôdohospo
dárskych treba zachovávať predpisy vy
dané podľa ods, 1,

§ 14-
P) Ak majiteľ podniku neurobí ochran

né opatrenia podľa platných predpisov, 
môže poisťovňa na príspevkové obdobie, 
v ktorom bola zistená táto okolnosť, až 
do konca príspevkového obdobia, v kto
rom zistená závada bola odstránená, za
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radiť podnik do vyššieho nebezpečenské- 
ho percenta, najviac však do dvojnásob
ného stredného nebezpečenského percen
ta, predpísaného pre tento podnikový 
druh, a u podnikov, pre ktoré platia pred
pisy o paušálnom poistnom, vyrúbiť oso
bitnú prirážku až do výšky určeného pau
šálneho poistného,

(2) Proti výmeru podľa ods, 1 možno 
sa odvolať na župný úrad príslušný podľa 
sídla podniku,

(3) Predpisy o výrube, premlčaní a vy
máhaní úrazového poistného platia aj pre 
výrub, premlčanie a vymáhanie osobitnej 
prirážky.

Prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 15.
j1) Ak tento zákon neustanovuje inak, 

platia ohľadne poistenia a poistných dá
vok podľa tohto zákona ustanovenia zák. 
čl. XIX/1907 v znení právnych predpisov 
tento zákonný článok meniacich a dopl
ňujúcich.

(2) Pokiaľ zák, čl. XIX/1907 v znení 
právnych predpisov tento zákonný článok 
meniacich a doplňujúcich používa výraz 
poistný príspevok, treba pod týmto výra
zom rozumieť aj paušálne poistné.

§ 16-
(’) Roztriedenie podnikov, podliehajú

cich poistnej povinnosti podľa tohto zá
kona, do nebezpečenských tried a určenie 
percent týchto tried, pokiaľ nebudú spl
nené predpoklady podľa § 33 zák. čl. 
XIX/1907 v znení právnych predpisov 
tento zákonný článok meniacich a do
plňujúcich, upraví vláda nariadením,

(2) Príspevková sadzba, platná pre 
podniky priemyselné a obchodné, použije 
sa aj pre podniky poistené podľa tohto 
zákona,

§ H-
Poistné príspevky, zaplatené podľa do

teraz platných predpisov v poľnohospo
dárskom úrazovom poistení za rok 1945, 
použije poisťovňa na úhradu poistného, 
ktoré podľa tohto zákona treba platiť na 
rok 1945.

§ 18-
Na zaokrytie nákladov, spojených so. 

zvýšením dôchodkov podľa § 11, ako aj 
k poskytnutiu drahotných výpomocí po

dľa § 12 zaplatia majitelia podnikov, uve
dených v § 1, sumu Ks 3,500.000 vo for
me príplatkov k poistnému, rozvrhnutú 
na 10 rokov; okrem toho použijú sa na 
zaokrytie doterajšie hospodárske prebyt
ky poľnohospodárskej skupiny úrazového 
odboru a prípadný schodok uhradí sa z 
prebytkov úrazového odboru.

§ 19.
(‘) Dňom nadobudnutia účinnosti toh

to zákona zrušuje sa zák. čl. XVI/1900 v 
znení právnych predpisov tento zákonný 
článok meniacich a doplňujúcich, najmä 
zák. čl. XIV/1902, zák. čl. VIII/1912, zák. 
čl. XX/1913 a vládne nariadenie č. 
28/1939 Sl. z.

(2) Nároky a povinnosti dobrovoľných 
členov I, až V. skupiny a členov zlikvi
dovaných pohrebných spolkov, vzniklé 
podľa zák. čl. XVI/1900 a právnych pred
pisov tento zákonný článok meniacich a 
doplňujúcich, ostávajú týmto zákonom ne
dotknuté.

§ 20.
Tento zákon platí dňom 1. januára 

1945; vykoná ho minister vnútra so zú
častnenými ministrami.

Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr, Sokol 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.

17.
Zákon

zo dňa 23. januára 1945
o penzijnom poistení niektorých súkrom

ných zamestnancov na vyššie dávky.

Snem Slovenskej republiky usniesol sa 
na tomto zákone:

§ I-
Poistná príslušnosť.

('J Penzijnému poisteniu na vyššie dáv
ky podľa tohto zákona (v ďalšom texte 
— ‚‚vyššie poistenie") u Penzijného ústavu 
súkromných úradníkov v Bratislave pod
liehajú zamestnanci, podrobení penzijnému 
poisteniu podľa zákona č. 26/1929 Sb. z. a 
n. v znení zákona č. 125/1931 Sb. z. a n, a 
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zákona č. 117/1934 Sb, z, a n, (v ďalšom 
texte — „penzijný zákon“), ako aj zamest
nanci, podrobení penzijnému poisteniu po
dľa vládneho nariadenia č. 33/1933 Sb, z. 
a n,, ak sú zamestnaní u zamestnávateľov, 
ktorí dňa 13, marca 1939 boli povinní svo
jich zamestnancov dať penzijné poisťovať:

a) u niektorého náhradného penzijného 
ústavu podľa §§ 103 a 104 penzijného zá
kona ;

b) u Penzijného ústavu súkromných že
lezníc v Brne podľa vládneho nariadenia 
č. 33/1933 Sb, z, a n. alebo u nositeľov 
poistenia podľa § 7 uvedeného vládneho 
nariadenia;

c) u Všeobecného penzijného ústavu v 
Prahe v poistení novinárov podľa § 124 
penzijného zákona, ak novinárska ‚činnosť 
týchto zamestnancov je ich hlavným za
mestnaním'.

(2 ) Zmenou označenia podniku, jeho 
právnej povahy alebo osoby majiteľa pod
niku alebo prevodom podľa zák. čl. LVII/ 
1908 zostáva povinnosť k vyššiemu poiste
niu nedotknutá.

(3 j Vyššiemu poisteniu nepodliehajú 
osoby, ktoré sú prijaté len na prechodný, 
vopred určený čas, nepresahujúci tri me
siace za sebou idúce, alebo na vopred 
určený služobný výkon, ktorý vybočuje 
z rámca vlastného určenia podniku,

P) Povinnosť zamestnávateľa dať po
istiť svojich zamestnancov na vyššie po
istenie vzniká vstupom zamestnanca do 
služobného pomeru a zaniká jeho vystú
pením,

(5) Vyšším poistením je splnená poistná 
povinnosť podľa penzijného zákona.

§2.
Vykonávanie poistenia,

j1) Nakoľko tento zákon neurčuje inak, 
vzťahujú sa na vyššie poistenie všetky 
predpisy penzijného zákona.

(2) Vyššie poistenie vykonáva Penzij
ný ústav súkromných úradníkov oddelene 
■ed ostatného penzijného poistenia s odde
lenou majetkovou podstatou, pričom vedie 
osobitný účet straty a zisku. Osobitnú 
poistne-matematickú bilanciu treba vyho
tovovať v päťročných obdobiach.

§ 3.
Započítanie príspevkovej doby,

P) Príspevková doba započítava sa od 
prvého dňa mesiaca, v ktorom poistenec 

vstúpil do zamestnania u zamestnávateľa 
príslušného na vyššie poistenie, ak pri
hlášku podala aspoň jedna strana včas, 
nehľadiac na to, či poistné za túto dobu 
bolo zaplatené. Ináč sa započítava prí
spevková doba od mesiaca, v ktorom pri
hláška došla dodatočne nositeľovi poiste
nia alebo bola poistná povinnosť vyslovená 
výmerom, prípadne rozhodnutím, nehľa
diac na to, či poistné za túto dobu bolo 
zaplatené. Ostatná doba započíta sa ako 
doba príspevková len podľa skutočne za
plateného poistného, ak bolo dodatočne 
predpísané a zaplatené do šiestich rokov 
odo dňa splatnosti poistného; do čakacej 
doby podľa § 16 penzijného zákona započí
tava sa však najviac 12 mesiacov.

(2) Za príspevkovú dobu vyššieho po
istenia pokladajú sa aj príspevkové me
siace získané v poistení podľa nariadenia 
s mocou zákona č. 266/1940 Sl. z, ako aj 
mesiace získané zákupom alebo dobrovoľ
ným pokračovaním v poistení podľa § 5.

§ 4.
Zhodnotenie doby a nárokov získaných 

pred 14, marcom 1939,
(‘) Za príspevkovú dobu vyššieho po

istenia, s výnimkou podľa § 9 ods. 4, sa 
pokladajú aj príspevkové mesiace, ktoré 
získali pred 14. marcom 1939 poistenci na
posledy v poistení u niektorého z nositeľov 
poistenia, uvedených v § 1 ods, 1 písm, a) 
a b) tohto zákona alebo v novinárskom po
istení podľa § 124 penzijného zákona, po
kiaľ sa k nim má prizerať v smysle Doho
dy medzi Slovenskou republikou a Nemec
kou ríšou (vyhláška č, 96/1943 Sl, z.) a Do
hovoru k tejto Dohode (vyhláška č, 97/1943 
Sl, z,j. Pre priznanie a výšku dávok u po- 
istencov, ktorým sa takto započítava prí
spevková doba, platia výlučne ustanovenia 
tohto zákona. Za vymerovací základ (§ 6 
ods, 4) v prípadoch, keď poistenec nezískal 
ani jeden príspevkový mesiac podľa § -3, 
pokladá sa penzijný základ dosiahnutý v 
poslednom príspevkovom mesiaci získa
nom u pôvodného nositeľa poistenia,

(2) Dôchodky vymerané niektorým no
siteľom poistenia, uvedeným v § 1 ods. 1 
písm, a) a b) tohto zákona alebo Všeobec
ným penzijným ústavom v Prahe z poiste
nia novinárov podľa § 124 penzijného zá
kona, ak na ich plnenie je podľa Dohody 
medzi Slovenskou republikou a Nemeckou 
ríšou (vyhláška č. 96/1943 Sl, z.) a Doho
voru k tejto Dohode (vyhláška č, 97/1943 
Sl, z.) povinný Penzijný ústav súkromných 
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úradníkov, majú sa vyplácať vo výške ur
čenej pôvodným nositeľom poistenia, od 
ktorého bolo poistné bremeno prevzaté. 
O výplate týchto dôchodkov platia práv
ne predpisy platné dňa 13. marca 1939 pre 
pôvodného nositeľa poistenia.

(3) O podmienkach pre priznanie a po
žívanie dávok pozostalých po dôchodcoch 
požívajúcich dôchodok podľa ods, 2 ako aj 
o pomernej výške týchto dávok platia 
ustanovenia § 7 ods. 4 a 5,

§ 5.
Dobrovoľné pokračovanie v poistení.

j1) Poistenec, ktorý získal vo vyššom 
penzijnom poistení aspoň 30 príspevkových 
mesiacov, má právo po zániku poistnej 
povinností dobrovoľne pokračovať podľa 
svojej voľby buď v tomto poistení plate
ním úhrnného poistného odpovedajúceho 
poslednému penzijnému základu, buď v 
poistení podľa penzijného zákona. Opätov
ný prechod medzi vyšším poistením a po
istením podľa penzijného zákona, prípad
ne zmena triedy je prípustná. Poistné zvo
lenej triedy v poistení podľa penzijného 
zákona nemôže byť nižšie než jedna 
štvrtina poistného plateného naposledy vo 
vyššom poistení.

(2) Osoby, ktoré prestupom k inému 
zamestnávateľovi vystúpily z vyššieho po
istenia, avšak podliehajú poisteniu podľa 
penzijného zákona, sú oprávnené pokra
čovať vo vyššom poistení. Tým sa nahra
dzuje poistenie podľa penzijného zákona. 
Ak zamestnávateľ súhlasí so zotrvaním 
svojho zamestnanca vo vyššom poistení, 
plní všetky povinnosti vyplývajúce z vyš
šieho poistenia týkajúce sa zamestnávate
ľa; ak nesúhlasí, je povinný platiť poistné 
iba podľa oenzijného zákona a zvyšok 
platí poistenec sám. Právo na toto pokra
čovanie vo vyššom poistení zaniká, ak ne
bolo do konca šiesteho mesiaca po pre
stupe zaplatené sročné poistné vyššieho 
poistenia. Takto prevedené poistenie za
niká, äk poistenec ohlási, že nehodlá ďalej 
pokračovať vo vyššom poistení, alebo ak 
nezaplatí poistné na toto poistenie do 12 
mesiacov po sročnosti,

§ 6.
Penzijný a vymerovací základ.

(’) Pre určenie penzijného základu slú
žia úhrnné ročné požitky započítateľné 
podľa § 4 ods. 2, 4 a 6 penzijného zákona 
až do sumy Ks 142.000.—, a to tak, že po- 

žĺtky do Ks 18.000.— započítavajú sa v 
plnej výške, ďalšie požitky nad Ks 
18.000.— do Ks 142.000.— polovicou. 
Z premenlivých požitkov započítava sa 
však ďo penzijného základu iba jedna tre
tina, z drahotných prídavkov, priznaných 
po 1. októbri 1942 a vyplácaných počas 
brannej pohotovosti štátu, započítavajú sa 
pri penzijnom základe do Ks 18.000.— dve 
tretiny, nad Ks 18.000.— jedna tretina. 
Penzijný základ zaokrúhli sa vždy na celé 
tisícky tak, že sumy do Ks 500.— sa ne- 
povšimnú a nad Ks 500.— počítajú sa za 
Ks 1000.—.

(2) Penzijný základ činí najmenej Ks 
6000.—.

(3) Ak klesnú započítateľné služobné 
požitky, ktoré boly smerodajné pre urče
nie penzijného základu podľa ods. 1, pen
zijný základ zostane nezmenený dotiaľ, 
kým nestúpne znovu v dôsledku zvýšenia 
započítateľných ročných požitkov.

(4) Poistné dávky vymeriavajú sa 
z priemeru penzijných základov za po
sledných 36 príspevkových mesiacov, prí
padne za kratšiu dobu poistenia pred vzni
kom nároku na poistnú dávku (vymero
vací základ), ak db tej doby nezískal' po
istenec vo vyššom poistení ani 36 príspev
kových mesiacov,

§ 7.
Poistné dávky.

(') Invalidný dôchodok (§ 17 penzijného 
zákona) činí po dokončení 60 príspevko
vých mesiacov vo vyššom poistení 28% a 
stúpa za každý ďalší príspevkový mesiac 
o 0.2% až do 100% vymerovacieho zákla
du (§ 6).

(2) Starobný dôchodok prislúcha po zí
skaní čakacej doby namiesto a vo výške 
dôchodku invalidného bez preukazu ne
spôsobilosti k výkonu povolania poisten
com, ktorí dovŕšili 60. rok a poistenkám, 
ktoré dovŕšily 55. rok, ak nie sú 
zamestnaní spôsobom zakladajúcim po1- 
istnú povinnosť vo vyššom poistení, alebo 
spôsobom uvedeným v § 20 ods. 1 penzij
ného zákona. Za rovnakých podmienok 
prislúcha bez zreteľa na vek starobný dô
chodok tiež poistencom a poistenkám, 
ktorí získali vo vyššom poistení aspoň 420 
príspevkových mesiacov.

(3) Poistencom, ktorí prekročili 55. rok 
a získali aspoň 120 príspevkových 
mesiacov vo vyššom poistení, prislú
cha po uplynutí 12 mesiacov po výstupe 
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z neho, najskôr však od dovŕšeného 56. ro
ku, starobný dôchodok vo výške a namie
sto dôchodku invalidného bez preukazu 
nespôsobilosti k výkonu povolania, ak nie 
sú zamestnaní spôsobom, ktorý by zakla
dal poistnú povinnosť vo vyššom poistení, 
alebo spôsobom uvedeným v § 20 ods. 2 
penzijného zákona, Poistenkám pri rovna
kých predpokladoch prislúcha starobný 
dôchodok, ak prekročily 53, rok, najskôr 
však od dovŕšeného 54, roku,

■ (*) O podmienkach pré priznanie vdov
ského (vdoveckého), sirotského, rodičov
ského dôchodku, výbavného, odbytného 
raz pre vždy, pohrebného a o ich výške, 
to jest pomere k invalidnému dôchodku 
platia ustanovenia penzijného zákona. O 
iných nárokoch a právach poistencov a o 
výplate dávok platia obdobne ustanovenia 
§§ 39 . a nasl, penzijného zákona.

(D) Dávky z vyššieho poistenia nesmú 
byť nižšie než príslušné dávky podľa pen
zijného zákona zvýšené o jednu šestinu, 
pričom sa neberie zreteľ na zvýšenie po
dľa §§ 176 a 177 a) penzijného zákona,

(6) Na pohrebné z vyššieho poistenia 
nevzťahuje sa ustanovenie § 38 ods. 3 pen
zijného zákona, nakoľko určuje najvyššiu 
prípustnú výmeru tejto dávky. Pohrebné 
snižuje sa však o sumu prislúchajúcu podľa 
§ 24 ods, 1 a 3 nariadenia s mocou zákona 
č. 55/1941 Sl, z,

(7) Pri použití ustanovenia § 21 ods. 2 
penzijného zákona na vyššie poistenie pod 
mesačnou zvyšovacou čiastkou vyššieho 
poistenia treba rozumieť 0.2% vymerova- 
cieho základu vypočítaného podľa § 6 ods. 
4 na základe novozískaných príspevko
vých mesiacov,

§ 8.
Úhrada,

j1) Poistné dávky sa uhradzujú:
a) bežným poistným,
b) osobitným príspevkom,
(2) Bežné poistné činí ročne 25%, v 

poistení novinárov 18% penzijného zákla
du (§ 6 ods. 1 až 3). Podľa výsledku po- 
istne-matematických bilancií môže vláda 
nariadením poistné zvýšiť alebo snížiť.

(3) Z bežného poistného hradí zamest
návateľ dve tretiny a zamestnanec jednu 
tretinu. Za zamestnanca, ktorý nemá slu
žobné požitky v peniazoch, hradí celé po
istné zamestnávateľ.

(') Ak podľa medzištátnej Dohody uve
rejnenej vyhláškou č. 96/1943 Sl. z. a Do
hovoru k tejto Dohode uverejneného vy
hláškou č. 97/1943 Sl. z. Penzijnému ústa

vu súkromných úradníkov od príslušného 
nositeľa poistenia prislúchajúca úhrada 
zmenšená o sumy potrebné na zaokrytie 
nárokov prevzatých dôchodcov (§ 4 ods. 2) 
a poistencov, ktorí do dňa 1, apríla 1939 
z poistenia vystúpili, ale majú ešte zacho
vané nároky, nepostačí na započítanie ce
lej doby, ktorú poistenec u tohto nositeľa 
poistenia získal (§ 4 ods. 1), chýbajúcu su
mu uhradí osobitným príspevkom zamest
návate!, u ktorého bol príslušný poistenec 
zamestnaný 1, apríla 1939. Osobitný 
príspevok treba určiť ku dňu 1. apríla 
1939. Výšku osobitného príspevku ako aj 
spôsob jeho výpočtu a vyberania určí po 
vypočutí zainteresovaných zamestnávate
ľov a po schválení ministrom vnútra Pen
zijný ústav súkromných úradníkov. Usta
novenie o osobitnom príspevku sa ne
vzťahuje na poistenie novinárov,

(’) Ak by úhrada uvedená v ods, 4 u 
jednotlivých poistencov presahovala sumu 
potrebnú na započítanie celej doby, ktorú 
poistenec získal u príslušného nositeľa po- 
istenia, zvýši sa jeho nárok na invalidný 
dôchodok o pevnú sumu, odpovedajúcu 
tomuto zvyšku úhrady; nárok na ostatné 
dávky zvýši sa pomerne.

(c) O úhrade vo vyššom poistení 
platia obdobne ustanovenia §§ 62, 65 až 
72 penzijného zákona, najmä aj o taxách 
zo zvýšenia penzijného základu, ktoré 
boly alebo budú predpísané na dobu pred 
účinnosťou tohto zákona a o osobitnom prí
spevku,

(7) Ak zamestnávateľ osôb podliehajú
cich vyššiemu poisteniu nemá na území 
Slovenskej republiky sídlo (bydlisko) a 
nemá tu zriadené ani zastupiteľstvo (re
prezentáciu), je príslušný voí veciach vy
máhania úhrady podľa ods, 1 — ak výluč
ná príslušnosť tuzemského súdu nie je 
určená už inými zákonnými ustanovenia
mi — Okresný súd v Bratislave, ktorý 
môže požiadať o výkon exekúcie aj -iný 
okresný súd.

(8) Na poistenie novinárov prispieva 
štát sumou Ks 300.000.— ročne, ktorá je 
sročná k 1. januáru každého roku.

§ 9.
Prístup nových zamestnávateľov k vyššie

mu poisteniu.
(x) So súhlasom Penzijného ústavu sú

kromných úradníkov a so schválením mini
strom vnútra môžu pristúpiť na vyššie po
istenie aj iní zamestnávatelia, ktorí podľa 
tohto zákona nie sú povinní poistiť svo
jich zamestnancov na vyššie poistenie, ak 
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zamestnávajú aspoň 5 osôb podliehajúcich 
penzijnému poisteniu. Ak zamestnávateľ 
pristúpi k vyššiemu poisteniu, musí plniť 
všetky povinnosti vyplývajúce z vyššieho 
poistenia, najmä prihlásiť k nemu vše
tkých svojich zamestnancov podrobených 
penzijnej poistnej povinnosti. Zamestnáva
teľ, ktorý pristúpil k vyššiemu poisteniu 
— okrem prípadu uvedeného v ods. 4 — 
nemôže z neho sám vystúpiť, ani byť vy
lúčený.

(2) Vláda na návrh ministra vnútra mô
že po vypočutí Penzijného ústavu súkrom
ných úradníkov a po vypočutí vyňatého za
mestnávateľa nariadiť, aby zamestnávateľ, 
ktorého zamestnanci sú vyňatí z poistnej 
povinnosti podľa § 2 bodu 4 penzijného zá
kona, od určitého dňa prihlásil svojich za
mestnancov k vyššiemu poisteniu, ák pen
zijné zaopatrenie u tohto zamestnávateľa 
nie je aspoň rovnocenné s poistením podľa 
tohto zákona. Ustanovenia ods. 1, druhej a 
tretej vety platia aj v prípadoch pri
stúpenia k poisteniu podľa tohto odse
ku. Ustanovenia tohto odseku nevzťahujú 
sa na štát (štátne podniky, fondy, ústavy a 
zariadenia), pokiaľ ide o zamestnancov, 
ktorí majú na základe tohto služobného 
pomeru zabezpečené penzijné (zaopatro
vacie) nároky.

(3) Pristúpením Vyňatého zamestnáva
teľa k vyššiemu poisteniu podľa ods. 2 
zaniká odo dňa pristúpenia i jeho 
penzijné zariadenie. Takýto zamestnáva
teľ je povinný odovzdať Penzijnému ústa
vu súkromných úradníkov všetok majetok 
zaniklého penzijného zariadenia. Penzijný 
ústav súkromných úradníkov použije ta
kýto majetok na zabezpečenie už prizna
ných dôchodkov prevzatých dôchodcov a 
ich pozostalých a na započítanie celej prí
spevkovej doby získanej aktívnymi a vy- 
stúuivšímí zamestnancami. Ak no tomto 
zabezpečení zostane ešte maíetok, po
užije ho Penzijný ťístav súkromných 
úradníkov spôsobom určeným v § 8 ods. 5. 
Ak by majetok zaniklého penziiného za
riadenia nestačil na uvedené zabezpeče
nie nárokov jeho dôchodcov a poistencov, 
má sa postupovať obdobne podľa ustano
venia § 8 ods. 4.

(4) Po vypočutí Penzijného ústavu sú
kromných úradníkov môže minister vnútra 
do šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto zákona nariadiť, a to aj 
s účinnosťou od 14. marca 1939, aby 
z výššieho poistenia bol vylúčený zamest
návateľ, ktorý sa toho domáha. Na návrh 
Penzijného ústavu súkromných úradníkov 

minister vnútra môže nariadiť, aby bal z 
vyššieho poistenia vylúčený, so zpiatoč- 
ným účinkom najviac na tri roky, taký za
mestnávateľ, ktorý nemôže plniť povinno
sti týmto zákonom uložené. Zamestnanci 
takto vylúčeného zamestnávateľa budťi 
naďalej poistení len podľa penzijného zá
kona. Ak bolo nariadené vylúčenie zamest
návateľa už od 14. marca 1939, budú náro
ky, ktoré nadobudli zamestnanci do tohto 
dňa, posudzované podľa penzijného 
zákona. Prípadná úhrada, prislúchajú
ca Penzijnému ústavu súkromných 
úradníkov podľa medzištátnej Doho
dy uverejnenej vyhláškou č. 96/1943 Sl. z. 
a Dohovoru k tejto Dohode uverejneného 
vyhláškou č. 97/1943 Sl. z., použije sa v 
prvom rade na krytie priznaných dôchod
kov a nárokov poistencov podľa penzijné
ho zákona. Prípadný zvyšok treba použiť 
na pripoistenie pevného invalidného (sta
robného) dôchodku podľa § 123 ods. 1 
písm. c) penzijného zákona. Ak bolo 
nariadené vylúčenie zamestnávateľa od 
niektorého dňa po 14, marci 1939, nároky 
poistencov nadobudnuté do tohto dňa tre
ba pokladať za nároky získané vo vyššom 
poistení.

Prestupy poistencov.
§ 10.

P) Pri prestupoch poistencov z poiste
nia podľa penzijného zákona do vyššieho 
poistenia alebo Opačne, počítajúc do toho 
aj prestupy pred účinnosťou tohto 
zákona z poistenia podľa penzijného zá
kona do poistenia podľa nariadenia s mo
cou zákona č. 266/1940 Sl. z. alebo opač
ne, prevodné sumy podľa § 113 penzijné
ho zákona s výnimkou ustanovení ods. 2 
a 3 sa nevydávajú.

(2) Ak poistenec prestúpi k inému no
siteľovi penzijného poistenia alebo do 
služby vyňatej z poistnej penzijnej povin
nosti podľa ustanovení § 2 bodu 4 penzij
ného zákona, § 19 ods. 3 vládneho naria
denia č. 44/1939 Sl. z. alebo do služby vy
ňatej z poistnej, povinnosti invalidného 
poistenia podľa § 5 písm. a), prípadne po
dľa § 6 písm. a) zákona č. 221/1924 Sb. z. 
a n. a právnych predpisov tento zákon 
meniacich a doplňujúcich alebo § 1 záko
na č. 148/1942 Sl. z,, prípadne podľa § 1 
vládneho nariadenia č. 242/1942 Sl. z., vše
tky prestupy takéhoto poistenca treba 
upraviť podľa ustanovení §§ 113 až 117 
penzijného zákona.

(3) Na žiadosť poistenca, ktorý prestú
pil do vyššieho poistenia, prevedie sa aj 
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jeho normálne penzijné poistenie celkom 
alebo čiastočne na vyššie poistenie s po
užitím ustanovení §§ 113 až 117 penzijné
ho zákona, ak podľa § 113 ods. 7 penzijné
ho zákona doplní prevodnú sumu na po
trebnú výšku. Právo na tento prevod tre
ba uplatniť, ak k prestupu poistenca k 
vyššiemu poisteniu došlo pred účinnosťou 
tohto zákona, do 12 mesiacov odo dňa na
dobudnutia účinnosti tohto zákona, ináč 
do 12 mesiacov odo dňa prestupu.

§ 11.
Pre zachovanie a obživnutie nárokov a 

pre dobrovoľné pokračovanie v poistení 
prizerá sa k všetkým započítateľným prí
spevkovým mesiacom získaným v obidvoch 
druhoch penzijného poistenia. To isté pla
tí pre dosiahnutie čakacej doby s obme
dzením podľa § 3 ods. 1 a pre podmienky 
nápadu starobného dôchodku s tým, že 
do 420 príspevkových mesiacov uvede
ných v § 7 ods, 2 počítajú sa mesiace 
získané v poistení podľa penzijného zá
kona výmerou o 1/8 nižšou.

§ 12.
f1) Ak poistenec už vo vyššom poistení 

získal 60 príspevkových mesiacov, dávky 
sa vyplácajú z tohto poistenia. Invalidný 
dôchodok pozostáva v tomto prípade z in
validného dôchodku, určeného podľa pred
pisov platných pre vyššie poistenie (§ 7 
ods. 1 až 5 a § 14), na základe doby získa
nej v tomto poistení a zo zvyšovácích súm 
z poistenia podľa penzijného zákona.

(2) Ak poistenec vo vyššom poistení ne
získal 60 príspevkových mesiacov, dávky 
sa vyplácajú z poistenia podľa penzijného 
zákona. Invalidný dôchodok pozostáva v 
tomto prípade z invalidného dôchodku vy
meraného podľa predpisov penzijného zá
kona so zreteľom na celú príspevkovú dobu 
získanú v Obidvoch druhoch poistenia a z 
príplatku, ktorý sa rovná násobku počtu 
príspevkových mesiacov získaných vo 
vyššom neistení s jednou šesťdesiatinou 
prípadného rozdielu medzi invalidným dô
chodkom, na ktorý by mal poistenec nárok 
z vyššieho poistenia (§ 7 ods. 1 až 5 a § 14), 
keby doba získaná vo vyššom poistení bola 
doplnená na 60 príspevkových mesiacov 
pri nezmenenom vymerovacom základe (§ 
6 ods. 4) a ínvälidným dôchodkom, na aký 
by tu bol nárok, keby táto príspevková do
ba doplnená na 60 príspevkových mesiacov 
uri nezmenených služobných požitkoch bo
la získaná v poistení podľa penzijného zá
kona.

(3) Dávky stanovené určitým pomer»m 
k invalidnému dôchodku vymerajú sa tým
to pomerom z tohto dôchodku podľa ods. 
1 a 2.

(4) Ak sa prizná dôchodok invalidný 
podľa ods. 1, prevedie Sa z poistenia podľa 
penzijného zákona na vyššie poistenie 
úhradový kapitál vypočítaný podľa počet
ných podkladov Penzijného ústavu súkrom
ných úrädníkov za polovicu základnej su
my a za zvyšovacie sumy pripadajúce na 
poistenie podľa penzijného zákona.

(c) Ak sa prizná invalidný dôchodok 
podľa ods. 2, prevedie sa z vyššieho poiste- 
niá na poistenie podľa penzijného zákona 
úhradový kapitál za polovicu základnej su
my poistenia podľa penzijného zákona, za 
zvyšovacie sumy vypočítané podľa predpi
sov penzijného zákona za dobu strávenú vo 
vyššom poistení a za prípadný príplatok 
podľa ods. 2 posledná veta.

(c) O úhrade iných než invalidných dô
chodkov ako aj jednorázových dávok vy
meraných určitým pomerom k dôchodku 
invalidnému (ods. 3) platia ustanovenia 
ods. 4 ä 5 obdobne,

(7) Ak dôchodca požívajúci dôchodok 
invalidný alebo starobný z penzijného po
istenia podľa penzijného zákona vstúpi do 
vyššieho poistenia, alebo ak dôchodca poží
vajúci dôchodok invalidný álebo starobný 
z vyššieho poistenia vstúpi do poistenia po
dľa penzijného zákona, má on álebo jeho 
pozostalí po splnení podmienok pre prizna
nie dôchodku v novom poistení nárok len 
na zvyšovacie sumy z nového poistenia; pod 
mesačnou zvyšovacou sumou vyššieho po
istenia rozumie sa pritom 0,2% vymerova- 
cieho základu, vypočítaného podľa § 6 óds. 
4 na základe novozískaných príspevkových 
mesiacov. Pre tento nárok sa nevyžaduje 
dovŕšenie čakacej doby v novom poistení. 
Zvyšovacie sumy podľa prvej vety vypláca 
nové poistenie,

§ 13.
Kuratórium vyššieho poistenia.

P) Pre vyššie poistenie sá zriadi kura
tórium, ktoré v rámci tohto poistenia podá
va mienku najmä vo veciach, ktoré spadajú 
do pôsobnosti Poradného sboru podľa § 4 
ods. 2 bodov 3, 5, 7, 8 a 11 nariadenia 
s mocou zákona č, 55/1941 SL z,

(2) Kuratórium vyššieho poistenia po
zostáva z predsedu a šiestich členov. Pred
sedom Kuratória je predseda Penzijného 
ústavu súkromných úradníkov. Členov Ku
ratória menuje na návrh predsedu po vy
počutí príslušných záujmových sdružení 
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ministeir vnútra, a to troch za poistencov a 
troch za zamestnávateľov zúčastnených na 
vyššom poistenú

Ustanovenia prechodné a záverečné.
§ 14.

Penzijné základy do Ks 60.000.— urče
né ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zá. 
koná podľa § 5 ods. 1 nariadenia s mocou 
zákona č. 266/1940 Sl. z. zostanú nezmene
né, kým nestúpnu zvýšením započítateľ
ných ročných požitkov.

' V
§ 15.

Podiely z majetkových podstát býva
lých češko-slbvenských nositeľov poistenia, 
pripadajúce na poistné bremeno z poistenia 
prevedeného u nositeľov poistenia uvede
ných v S 1 písm. a) a b) a z novinárskeho 
poistenia podľa § 124 penzijného zákona, 
ktorým sa podľa Dohody medzi Slovenskou 
republikou a Nemeckou ríšou (vyhláška č. 
96'1943 Sl. z.) a Dohovoru k tejto Dohode 
(vyhláška č. 97/1943 Sl. z.) s účinnosťou od 
1, októbra 1938 zaťažuje Penzijný ústav sú
kromných úradníkov, prechádzajú do vlast. 
níctva tohto ústavu. Penzijný ústav súkrom
ných úrádníkov použije tieto majetkové po. 
diely na zabezpečenie nárokov podľa tohto 
zákona u prevzatých poistencov a dôchod
cov (ich pozostalých),

§ 16.
f1) Zmenami uvedenými v § 1 ods.. 2 

zostáva príslušnosť k vyššiemu poisteniu 
nedotknutá, i keď zmeny nastaly v čase 
od 14. marca 1939 do dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto zákona.

(2) Ustanovenia § 5 o dobrovoľnom po
kračovaní v poistení vzťahujú sa aj na 
osoby, ktoré vystúpily .z poistenia pred 1. 
januárom 1945, ak do 6 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto zákona za
platia poistné výššieho poistenia.

(3) Ustanovenia § 7 ods, 5 a 6 vzťahujú 
sa aj na poistné prípady nastalé v čase 
od 14. marca 1939 do 31. decembra 1944.

(4) Podľa ustanovení §§ 10 až 12 treba 
postupovať i u prestupov poistencov, kto
ré nastaly v čase od' 14. marca 1939 do 
31. decembra 1944,

(5) Postupové taxy, vyrátané podľa § 
7 odis. 6 nariadenia s mocou zákona č. 
266/1940 Sl, z. pri zvýšení penzijných zá
kladov v dobe od 20. marca 1939 do 31. 
decembra 1944, treba u všetkých poisten
cov, ktorí okrem príspevkových mesiacov 
vo vyššom poistení získali aj iné príspev

kové doby, znovu prerátať so zreteľom 
na ustanovenia §§ 10 až 12 tohto zákona. 
Týmto prepočítaním vzniklé preplatky 
treba vrátiť aj s 5°/o úrokmi.

(‘j Postupové taxy predpísané na zá
klade nariadenia s mocou zákona č 266 
1940 Sl. z. za poistencov-novinárov zúčtu
je Penzijný ústav súkromných úradníkov 
priamo so zamestnávateľmi, ktorí tieto 
postupové taxy odviedli, a prípadný pre
bytok vráti.

§ 17.

Nariadenie s mocou zákona č, 266/1940 
Sl. z. a zákon č. 217/1942 Sl. z. sa zru
šujú.

S 18.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 

1. januára 1945; vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Jozef Tiso v. r.,
Dr, Sokol 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.

18.
Nariadenie

zo dna 24. januára 1945
o zmene predpisov o úsporných opatre

niach personálnych.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 

zákona č. 200/1944 Sl. z. nariaďuje:

§ 1-
Odpočivné (zaopatrovacie) platy štát

nych zamestnancov a pozostalých po 
nich, ktorí opustili územie štátu po 31. 
decembri 1943 a zdržujú sa na území nie
ktorého spriateleného štátu, nepodliehajú 
sníženiu podľa § 5 vládneho nariadenia 
č. 380/1938 Sb. z. a n.

§ 2.
Toto nariadenie platí od 1. januára 

1944 do 60 dní po skončení brannej poho
tovosti štátu; vykoná ho minister financií 
so zúčastnenými ministrami.

Dr, Jozef Tiso 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.
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19.
Nariadenie 

zo dňa 24. januára 1945 
o trestnom pokračovaní pre niektoré 
trestné činy v obore vojenského trestného 
súdnictva za brannej pohotovosti štátu.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 
zákona č. 200/1944 SI, z, nariaďuje:

§ t
Za brannej pohotovosti štátu nepripú

šťa sa riadny opravný prostriedok proti 
rozhodnutiam vojenských súdov a poľných 
súdov prvej stolice, vyneseným po dni 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
v trestnom pokračovaní pre trestné činy 
podľa §§ 183 až 198 Vojenského trestné
ho zákona, §§ 1 až 13, 15, 16 ods, 2 a § 
25 zákona č. 320/1940 Sl, z,, § 2 ods, 1 a 
§§ 3 až 7 zákona č. 34/1941 Sl, z. a § 1 
zákona č, 91/1942 Sl, z. zmenených na
riadením č, 228/1944 Sl, z,, §§ 1 a 2 zá
kona č, 166/1941 SI, z,, § 1 zákona č, 226/ 
1941 Sl, z,, §§ 23 a 24 zákona č. 10/1944 
Sl, z, a §§ 1 a 2 nariadenia č, 229/1944 
Sl. z.

§ 2.
Za brannej pohotovosti štátu v trest

nom pokračovaní pre trestné činy, uve
dené v § 1, kde zákon na trestný čin, 
ktorý je predmetom trestného pokračova
nia, uvádza alternatívne' dve sadzby, tre
ba použiť pri odsúdení obžalovaného vždy 
sadzbu prísnejšiu.

§ 3.
P) Pokračovanie pre trestné činy uve

dené v § 1 možno konať a rozsudok vy
niesť aj v neprítomnosti obvineného, a to 
aj vtedy, keď obvineného nemožno k sú
du priviesť, keď nemôže byť vypočutý o 
obsahu obžaloby, keď sa mu predvolanie 
na hlavné pojednávanie nemôže doručiť 
a aj vtedy, keď ide o trestný čín, na kto
rý zákon stanoví trest na slobode nad päť 
rokov, prípadne trest smrti.

(2) Ak sa obvinený alebo jeho rodinní 
príslušníci nepostarajú v pokračovaní pre
vádzanom v neprítomnosti obvineného o 
obhajcu, treba mu vymenovať obhajcu z 
úradnej moci.

§ 4.
Ak trestný čin uvedený v § 1 súvisí 

s takým trestným činom, ktorý nie je 

uvedený v § 1 a spoločné vybavenie sa 
zdá účelným, ustanovenia §§ 1 a 2 platia 
aj pre pokračovanie pre takéto činy,

§ 5.

C) Minister národnej obrany môže na
riadiť revíziu rozsudkov, vynesených po
dlá ustanovení tohto nariadenia do jed
ného roku od ich právoplatnosti.

P) Preskúmanie rozsudkov podľa ods. 
vykoná osobitný revízny senát, zriade

ný pri Hlavnom vojenskom súde v Brati
slave s pôsobnosťou pre celé územie štátu.

(3) Revízny senát sa skladá z predse- 
du-dôstojníka justičnej správy z povola
nia a štyroch prísediacich dôstojníkov. 
Predsedu, prísediacich ako aj potrebný 
počet náhradníkov vymenúva a odvoláva 
minister národnej obrany.

(4) Revízny senát rokuje na neverej
nom zasadnutí podľa príslušných ustano
vení platných pre rokovanie pred Hlav
ným poľným súdom.

P) Revízny senát môže prvostupňový 
rozsudok potvrdiť alebo môže ho celkom 
alebo z časti zrušiť a vyniesť nový roz
sudok v prospech alebo v neprospech ob
žalovaného.

6.

Prísediaci osobitného revízneho senátu 
pred nastúpením svojej funkcie skladajú 
do rúk predsedu revízneho senátu prísa
hu tohto znenia:

„Prisahám Bohu živému, že ako člen 
revízneho senátu budem nestranne a sve
domite podľa platných zákonov a svojho 
najilétošieho presvedčenia rozhodovať a 
ničím sa nedám odvrátiť od svedomitého 
plnenia svojich povinností. Tak mi Pán 
Boh pomáhaj."

§ 7-
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ná
rodnej obrany.

Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr. Štefan Tiso v. r.

Mach v. r. Dr. Kočiš v. r.
Haššik v, r. Dr. Medrický v. r.
Dr, Pružinský v. r. Ing. Lednár v. r.

Tlaii Kníhtlačiareň Andreja ▼ Bratislavi
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OBSAH : (20,-22,) 20, Nariadenie, ktorým sa menia niektoré predpisy o odpočivných 
(zaopatrovacích) platoch príslušníkov žandárstva a ich pozostalých. — 21. Nariadenie 
o poplatkových úľavách dotyčné pozostalostí po civilných osobách, ktoré stratily život 
následkom nepriateľských bojových činov. — 22, Nariadenie, ktorým sa doplňujú 
predpisy o odpočivných (zaopatrovacích) požitkoch a úrazových dôchodkoch niektorých 
štátnych zamestnancov a ich pozostalých.

20.
Nariadenie 

zo dňa 26. januára 1945, 
ktorým sa menia niektoré predpisy o 
odpočivných (zaopatrovacích) platoch prí

slušníkov žandárstva a ich pozostalých.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 

zákona č. 200/1944 Sl. z. nariaďuje:

§ i.
Pre žandárska osoby, ktoré vykoná

valy žandárska službu po 14, marci 1939, 
platia ustanovenia zákona č, 153/1923 Sb. 
Z, a n. so zmenami uvedenými v §§ 2 až 
4 a pre pozostalých po' nich — so zme
nou uvedenou v § 5.

§ 2.
Sumy prídavkov za zranenie určené v 

§ 37 písm, a) až f) zákona č. 153/1923 Sb. 
z, a n. zvyšujú sa pre osoby uvedené v § 
1 takto:
pod písm .a) , na Ks 1.200.—,
po d písní, a a) . na Ks 2.400.—,
pod písm, bb), cc) a ddj , na Ks 3.600.—,
pod písm, ee) a ff) . ■ na Ks 10.800.—.

§ 3.
V § 38 zákona č. 153/1923 Sb. z. a n.

zvyšuje 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 1680.— . . na Ks 7.200.—

§ 4.
Prídavky za zranenie uvedené v §§ 

37 a 38 zákona č. 153/1923 Sb. z. a n. v 

znení §§ 2 a 3 sa snižujú o 5O°/o, ak iný 
príjem zásadne podliehajúci dani dôchod
kovej osoby uvedenej v § 1 prevyšuje Ks 
40.000.— ročne. Ak je však súčet iného 
príjmu a 50% prídavku za zranenie nižší 
než súčet Ks 40.000.— a plného prídavku 
za zranenie, patrí jej plný prídavok za zra
nenie snížený o tú časť iného príjmu, ktorá 
prevyšuje Ks 40.000.—.

§ 5.
Hranica zvýšenia určená v § 68 ods. 2 

písm, a) až c) zákona č. 153/1923 Sb. z.
a n, sa zvyšuje pre 
bách uvedených v § 
pod písm, a) 
pod písm, b) 
pod písm, c)

pozostalých po cso- 
1 takto:

. na Ks 6 000.—.
. . na Ks 1.200.—,

. na Ks 1.800.—.

§ 6.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ná
rodnej obrany so zúčastnenými ministrami.

Dr, Jozef Tiso 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.

Dr, Ondruška v. r.

21.
Nariadenie 

zo dňa 26. januára 1945 
o poplatkových úľavách dotyčné pozosta
lostí po civilných osobách, ktoré stratily 
život následkom nepriateľských bojových 

činov.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 

zákona č. 200/1944 Sl. z. nariaďuje:

Cena Ks 1.—.
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. § t
Úľavy uvedené v § 182 ods,. 2 a 3 zá

kona č, 80/1943 Sl, z, vzťahujú sa aj na 
pozostalosti po- civilných osobách, ktoré 
stratily život následkom nepriateľských 
bojových činov. Podrobnosti určí minister 
financií vyhláškou uverejnenou v Sloven
skom zákonníku,

§ 2.
Ustanovenie § 1 neplatí dbtyčne pozo

stalostí po civilných osobách, ktoré pria
mo alebo nepriamo' podporovaly činnosť 
nepriateľa, alebo ktoré vyvíjaly činnosť 
štátu nepriateľskú a stratily pritom život,

§ 3.
Ustanovenia §§ 1 a 2 treba použiť aj 

dotyčné pozostalostí po civilných oso
bách, ktoré po 15, júni 1944 stratily život 
za okolností uvedených v § 1.

§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií so zúčastnenými ministrami.

Dr, Jozef Tiso v, r.
Dr, Štefan Tiso v, r.

Mach v. r. Dr. Kočiš v. r,
Haššik v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Ing, Lednár v, r.

Dr, Ondruška v. r.

Nariadenie 
• zo dňa 26. januára 1945, 
ktorým sa doplňujú predpisy o odpočiv- 
ných (zaopatrovacích) požitkoch a úrazo
vých dôchodkoch niektorých štátnych za

mestnancov a ich pozostalých.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 

zákona č, 200/1944 Sl, z, nariaďuje:

§ I-
(‘) Ak štátny zamestnanec v činnej 

službe zomrie následkom okolností, ktoré 
sú v priamej súvislosti s vojnovými uda
losťami a sú pritom splnené podmienky 
uvedené v ods, 2, jeho pozostalí majú ná
rok na 5O°/o zvýšenie vdovskej; prípadne 
sirotskej penzie (zaopatrovacieho platu).

(2) Zvýšenie podľa ods, 1 patrí len, ak 
smrť zamestnanca nastala následkom úra

zu (poruchy zdravia), ku ktorému došlo 
pri výkone služby alebo' v súvislosti s ňou 
bez úmyselného zavinenia,

(3) Zvýšenie podľa O'ds, 1 nesmie pre
vyšovať:
a) u vdovy sumu . . Ks 6.000i.— ročne, 
b) u siroty bez otca . Ks 1.200.— ročne, 
c) u úplných sirôt (im

naroveň postaVe-
ných).......................Ks 1.800,— ročne.
(4) Ak pozostálým po štátnom1 zamest

nancovi bolo už priznané zvýšenie zaopa
trovacích platov podľa čl. II. zákona č. 
2/1920 Sb. z. a n,, nemajú nárok na zvý
šenie podľa ods, 1,

§ 2.
(4) Štátny zamestnanec má nárok na 

prídavok ,za zranenie, ak následkom okol
ností, ktoré sú v priamej súvislosti s voj
novými udalosťami, stane sa trvale alebo 
dočasne neschopným k ďalšej slúžbe pre 
úraiz (poruchu zdravia) utrpený pri výko
ne služby alebo v súvislosti s ňou bez 
úmyselného zavinenia a ak bude preto 
preložený na trvalý alebo dočasný odpo
činok a má nárok na odipočivné (zaopa
trovacie) platy.

(2) Druh úrazu (poruchy zdravia) tre
ba zistiť úradným lekárom.

(3) Prídavok za zranenie prislúcha odo 
dňa preloženia zamestnanca na trvalý 
alebo dočasný odpočinok a vymeria sa 
podľa následkov úrazu (poruchy zdravia), 
a to:

a) zamestnancom ustanoveným na slu
žobných miestach, v ktorých pre ustano
venie je predpísané úplné stredoškolské 
(jemu naroveň postavené) alebo vyššie 
vzdelanie — vo výmere uvedenej pre jed
notlivé druhy zranenia (poruchy zdravia) 
v § 67 zákona č. 76/1922 Sb. z. a n. v zne
ní § 10 zákona č, 60/1944 Si. z.,

b) ostatným zamestnancom — vo vý
mere uvedenej pre jednotlivé druhy zra
nenia (poruchy zdravia) v § 68 zákona č. 
76/1922 Sb. z. a n. v znení § 11 zákona 
č. 60/1944 Sl, z.

(4) Prídavok za zranenie podlá ods. 3 
sa snižuje o 5O°/o, ak iný príjem zamest
nanca — okrem odpočívných (zaopatro
vacích) plátov — zásadne podliehajúci 
dani dôchodkovej prevyšuje Ks 40,000. 
ročne,

(■’) Pre vznik, zmenu a zánik nároku 
na prídavok za zranenie platia — nakoľ-
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ko sa v tomto nariadení neurčuje inak — 
všeobecné predpisy o odpočivných (za
opatrovacích) platoch.

§ 3.
Škody spôsobené zamestnancom štát

nych podnikov, ústavov a fondov na zdra
ví alebo živote spôsobom uvedeným v § 
26 zákona č. 160/1943 Sl. z,, ktoré majú 
vlastné úrazové zaopatrenie, sa odškodňu
jú podľa predpisov príslušného úrazového 
zaopatrenia.

§ 4.
Ustanovenia §§ 1 a 2 nevzťahujú sa na 

zamestnancov podliehajjúcich osobitnému 
úrazovému zaopatreniu (§ 3). Ak by však 
súčet odpočivných (zaopatrovacích) pla
tov a dôchodkov z úrazového zaopatrenia 
nedosahoval výšku odpočivných (zapatro- 
vacích) požitkov, ktoré by zamestnancovi 
(pozostalým po ňom) patrily pri použití 
§§ 1 a 2, treba mu priznať rozdiel.

§ 5.
Štátnymi zamestnancami a pozostalý

mi po nich podľa tohto nariadenia sa roz
umejú osoby, ktoré majú nárok na výplatu 
odpočivných alebo zaopatrovacích platov 
z prostriedkov štátnych alebo z prostried
kov podnikov, ústavov a fondov štátnych 
alebo štátom spravovaných.

§ 6.
(') Ustanovenia tohto nariadenia ne

vzťahujú sa na vojenských gážistov za
radených v hodnostných triedach, dalej 
na vojenských čakateľov a gážistov mimo 
hodnostnej triedy ako aj na pozostalých 
po týchto osobách, ak pre nich platia ob
dobné ustanovenia zákona č. 76/1922 Sb. 
z. a n. v znení zákona č. 60/1944 Sl. z.

(2) Ustanovenia tohto nariadenia ne
vzťahujú sa na žandárska osoby ako aj 
na pozostalých po nich, ak pre nich pla
tia obdobné ustanovenia zákona č. 153/ 
1923 Sb. z. a n. v znení nariadenia č. 
20/1945 Sl. z.

§ 7.
Ustanovenia tohto nariadenia platia 

aj na prípady vzniklé odo dňa vyhlásenia 
brannej pohotovosti štátu (vyhláška č. 115 
1941 Sl. z.) do dňa nadobudnutia účin
nosti tohto nariadenia.

§ 8.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Jozef Tiso 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.

Dr. Ondruška v. r.

Tlač: Kníhtlačiareň Andreja v Bratislave.
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OBSAH: (23.-25.) 23. Nariadenie o štátnej starobnej podpore. — 24, Nariadenie, ktorým sa 
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23.
Nariadenie 

zo dňa 5. februára 1945 .
o štátnej starobnej podpore.

Vláda Slovenskej republiky podlá § 2 
zákona č. 200/4944 Sl. z. nariaďuje:

§ I-
f1) Slovenským štátnym občanom, kto

rí dňa-31. decembra 1944 dosiahli alebo 
prekročili 65. rok veku, ako aj tým, ktorí 
65. rok veku1 dosiahnu najneskoršie do 31. 
decembra 1946 možno1 poskytnú f podľa 
ustanovení tohtú nariadenia — s výnim
kou uvedenou, v § 2 — zo štátnych pro
striedkov, počínajúc dnom, v ktorý do
vŕšia 65, rok, najvčaššie však dnom nado
budnutia účinnosti tohto nariadenia štát
nu starobnú podporu (v ďalšom texte — 
‚‚podpora"), ak nemajú nijaké prostriedky, 
ktoré by dostačovály na ich výživu a na 
výživu ich rodinných príslušníkov, o kto
rých sú povinní sa starať a niet osoby, kto
rá o ich výživu je povinná sa starať alebo 
výživou povinná osoba nevládze túto po
vinnosť plniť.

f2) V prípadoch Osobitného zreteľa 
hodných možno poskytnúť podporu i slo
venským štátnym občanom, ktorí bývajú 
v cudzine,

(3) Cudzincom bývajúcim na území Slo
venskej republiky možno1 poskytnúť pod
poru podľa tohto- nariadenia, ak ich do
movský štát nakladá so slovenskými štát
nymi občanmi ako s vlastnými príslušník
mi.

§ 2.
Z poskytnutia po'dpory str vylúčené 

osoby:
a) ktoré sú oddané opilstvu alebo žijú 

životom tuláckym alebo sa vyhýbajú práci,
b) ktoré sú právoplatným rozsudkom 

trestného súdu odsúdené na trest na slo
bode, kým trest na slobode trvá.

§ 3.
('} Podpora činí Ks 1.000.— ročne.
(■) Podpora sa snižuje o hodnotu za

opatrenia, ktoré podporovaná osoba do
stáva či v peniazoch, či v naturáliách na 
základe právneho titulu.

§ 4.
(*) K podpore poskytne obec bydliska 

podporovaného' príplatok vo výške:
a) 20% z podpory, ak má nad 50.000 

obyvateľov,
b) 15°/o z podpory, ak má nad 2.000 

obyvateľov, avšak nie viac, než 50.000 
obyvateľov,

c) 10% z podpory, ak má do 2.000 oby
vateľov.

(2) Pri poskytnutí príplatku podľa ods, 
1 je rozhodný počet obyvateľov podľa 
úradne uverejnených výsledkov posledné
ho sčítania ľudu. Výsledky nového sčíta
nia ľudu sú rozhodné od prvého dňa me
siaca nasledujúceho po' ich úradnom uve
rejnení.

§ 5.
(‘) Žiadosť o podporu treba podať pí

somne alebo ústne n á obecnom (obvod
nom) notárskom úrade príslušnom podľa 
bydliska žiadateľa a treba ju doplniť do
kladmi potrebnými na zistenie osobných 
údajov. Notársky úrad vyžiada si urýchle
ne vyjadrenie obce bydliska a domovskej 
obce žiadateľa -—• ak je táto známa — a 
predloží žiadosť s týmto vyjadrením a sa 
svojím návrhom okresnému úradu prísluš
nému podľa bydliska žiadateľa na rozhod
nutie. Notársky úrad v návrhu uvedie, či 
sú u žiadateľa splnené podmienky uvedené 
v § 1 ods. 1, či sa u neho nevyskytujú vy
lučujúce dôvody uvedené v § 2, či dostá
va zaopatrenie uvedené v § 3 ods. 2 a 
hodnotu tohto zaopatrenia a akým spôso
bom bolo doteraz postarané o výživu žia
dateľa.

(2) V prípade uvedenom v § 1 ods. 2 
žiadosť o podporu treba podať na Mini

Cena Ks 1.—.
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sterstvo vnútra, ktoré rozhodne o žiadosti 
po dohode s Ministerstvom financií. Žia
dosť treba doložiť dokladom o slovenskom 
štátnom občianstve a krstným (rodným) li
stom žiadateľa.

(3) V prípade uvedenom v § 1 ods. 3 
žiadosť o podporu treba podať na Mini
sterstvo vnútra, ktoré rozhodne o žiado
sti, O 'tom, či sú dané podmienky vzájom
nosti podľa § 1 ods. 3 rozhodne minister 
vnútra po dohode s ministrom zahranič
ných vecí. Žiadosť treba doložiť krstným 
(rodným) listom.

§ 6.

(’) Podporovaný, obec jeho bydliska 
ako- aj jeho* domovská obec sú povinní bez
odkladne oznámiť okresnému úradu prí
slušnému podľa bydliska podporovaného 
okolnosti (§§ 1 a 2, § 3 ods. 2), ktoré majii 
vplyv na priznanie, odňatie alebo sníženie 
podpory.

(2) Okresný úrad príslušný podľa bydli
ska podporovaného1, ak sa dozvedel o nie
ktorej z okolnosti uvedených v ods, 1, 
podporu bezodkladne odníme alebo’ sníži 
s platnosťou odo dňa, keď sa tieto okolno
sti u neho vyskytly.

§ 7-
(x) Ak poberal podporovaný podporu 

neprávom, je povinný podporu aj s obec
ným príplatkom (§ 4) vrátiť. Výšku náhra
dy a prípadne jej splátky nie dlhšie trva
júce, než dva roky, určí okresný úrad prí
slušný podľa bydliska podporovaného,

(2) Ak poberal podporovaný podporu 
neprávom, avšak dobromyseľne, možno 
mu náhradu podľa ods:, 1 predpísať iba na 
tri roky nazpät odo dňa rozhodnutia.

(3) Ak je náhrada predpísaná podľa 
ods, 1 alebo, podľa ods, 2 nevymožiteľná 
alebo jej vymáhaním by bola výživa pod
porovanej osoby ohrožená, náhradu môže 
odpísať:

a) do Ks 1.000.— Ministerstvo' vnútra,
b) nad Ks 1.000.— Ministerstvo vnútra 

v dohode s Ministerstvom financií.
(+) Náhrady predpísané pred účinno

sťou tohto nariadenia za podpory pobe
rané neprávom osobami, ktoré dňa 1. júla 
1926 nemaly ešte 60 rokov, treba odpísať, 
ak dôvodom neoprávneného poberania 
podpory u nich bolo iba' nedovŕšenie 60 
rokov uvedeného dňa.

§ 8,

í1) Podpory spolu s obecným príplat
kom (§ 4) poukazujú sa zpravidla v me
sačných obdobiach vopred,

(2) Podpory možno priznať iba od prvé
ho dňa mesiaca naslediujjúceho po podaní 
žiadosti,

(") Nevyplatenú podporu sročnú v deň 
úmrtia podporovaného možno vyplatiť je
ho pozostalým alebo iným osobám, ak ho 
ošetrovaly, alebo mu vypravily pohreb, 
ale najviac do' výšky výdavkov spojených 
s ošetrovaním, poťažne s. pohrebom pod
porovaného.

§ 9.

f1) Všetky úkony a listiny, ktoré sú 
potrebné pre pokračovanie podlá tohto 
nariadenia, sú pre tento účel oslôbodlené 
od poplatkov a dávok.

(2) Podpora a obecný príplatok k nej 
nie sú podrobené dani rentovej.

§ 10.

Exekúcia, zaistenie, zastavenie a po
stup. podpory a obecného, príplatku k nej 
sú neprípustné a nemajú právny účinok.

• § H.

Úrady, súdy, verejné korporácie a in
štitúcie (nositelia verejnoprávneho, poiste
nia) sú povinné spolupôsobiť pri vykoná
vaní tohto nariadenia,

§ 12.

Poberanie podpory podľa tohto naria
denia nemá povahu chudobínskeho zaopa
trenia, Chudcbínske zaopatrenie nemožno 
však .odňať podporovaným z dôvodu, že 
títo poberajú podporu podľa tohto, naria
denia,

§ 13.

Osobám, ktoré v deň nadobudnutia 
účinnoisti tohto nariadenia poberaly podlá 
zákona č, 43/1929 Sb, z. a n. podporu, zvý
ši sa táto z úradnej moci na mieru určenú 
v § 3 — ak sú inak splnené podmienky 
tohto nariadenia,

§ 14.

Zákon č. 43/1929 Sb. z. a n. sa zrušuje.
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§ 15.
Toto nariadnie platí odo dňa 1, januára 

1945; vykoná ho minister vnútra so zú- 
■častnenými ministrami.

Dr. Jozef Tiso 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.

24.
Nariadenie 

zo dňa 5. februára 1945, 
ktorým sa mení zákon o civilných 

inžinieroch.
Vláda Slovenskej republiky podlá § 2 

zákona č. 200'1944 Sl. z, nariaduje;

Čl. I.
Ustanovenia § 26 zákona č, 49/1941 Sl. 

.z. sa menia a znejú takto:

„§ 26.
f1) Spoločnosti podľa obchodného prá- 

~va môžu vykonávať oprávnenia civilných 
inžinierov stavebných a civilných inžinie
rov pre architektúru a pozemné staviteľ
stvo, ak účelom spoločnosti podľa stanov 
je vykonávať oprávnenia uvedených 
dvoch kategórií civilných inžinierov (§ 2 
ods. 1 č, 1 a 2) a ak pri verejnej obchod
nej spoločnosti a komanditnej spoločnosti 
aspoň jeden osobne ručiaci spoločník, 
ktorý je oprávnený spoločnosť osobne 
viesť a zastupovať, pri spoločnosti s ru
čeným obmedzením, pri účastinnej spoloč
nosti a pri družstve, prokurista, je civil
ným inžinierom príslušnej kategórie.

(2) Ak prestane byť jediný oprávnený 
civilný inžinier, ktorý osobne viedol a za
stupoval spoločnosť, neočakávane spoloč
níkom alebo prokuristom, spoločnosť je 
povinná do troch mesiacov prijať alebo 
vymenovať za takého nového civilného 
inžiniera príslušnej kategórie, ktorý bude 
poverený osobným vedením a zastupova
ním spoločnosti. Ak sa tak nestane, Ko
mora po uplynutí troch mesiacov bezod
kladne vymenuje substitúta — civilného 
inžiniera príslušnej kategórie na odborné 
vedenié a zastupovanie spoločnosti na jej 
trovy.

(3) Na spoločnosti podľa obchodného 
práva sa neprenášajú osobné oprávnenia 

civilných inžinierov uvedené v § 9 a § 11 
ods. 1, Civilný inžinier nemôže byť spo
ločníkom alebo prokuristom vo viac ako 
v jednej spoločnosti, môže však mať vlast
nú kanceláriu. Ustanovenia § 14 ods. 2 a 3 
platia obdobne.

(4) Dozor nad zachovávaním ustano
vení lods. 1 až 3 vykonáva Komora, ktorej- 
sú spoločnosti povinné hlásiť okolnosti 
uvedené v ods. 1 a 2.

(°) Právo vykonávať oprávnenie civil
ného inžiniera spoločnosťami (ods. 1) ude
ľuje po vypočutí Komory minister dopra
vy a verejných prác po dohode s mini
strom hospodárstva.“

Čl. II.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister do
pravy a verejných prác a minister hospo
dárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Jozef Tiso 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.

25.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 8. februára 1945

o vydaní 5 korunových drobných papiero
vých platidiel.

Podľa §§ 1 a 3 vládneho nariadenia č. 
45/1939 S'l. z. v znení nariadenia č. 245/ 
1944 Sl. z. nariaďujem dať do obehu dňom 
15. februára 1945 drobné papierové pla
tidlá znejúce na 5 korún slovenských, kto
rých popis je pripojený.

Dr, Pružinský v. r.

Popis 
päťkorunových drobných papierových 

platidiel.
Päťkoruna je tlačená na bielom papie

ri 122 mm dlhom a 59 mm širokom.
Lícna strana je tlačená kresliacou 

farbou modrofialovou a troma podtlačo- 
vými farbami. V kresliacej farbe je pod
statná časť kresby celého platidla. Táto 
strana je rozdelená na tri časti; uprostred 
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v kruhovité oválnom rámiku je umiestená 
hlavička slovenského dievčaťa. Na ľavej 
strane uprostred voľnej' plochy je umie
stený slovenský štátny znak. Nad ním je 
text REPUBLIKA a pod ním SLOVEN
SKÁ. Na pravej strane je kresba veľkej 
číslice 5 a nad ňou text PÄT KORÚN a 
pod ňou SLOVENSKÝCH. Celú kresbu 

'doplňuje rámik slovenského; ornamentu.
Prvá podtlačová farba vyplňuje voľný 

priestor okolo1 slovenskéhoi znaku a čí
slice 5 po ľavej a pravej strane tohto pla
tidla. Je to sivo-modravý slabý tón, ktorý 
kruhovité kreslí gvilošovým charakterom 
lúče okolo slóvenskéhoi znaku a pokraču
je tým istým spôsobom po1 celej voľnej 
ploche.

Druhá podtlač je siabo^oranžovej far
by, ktorá podložená pod hlavičkou diev
čenského portrétu na celej ploche kruho
vého oválu koloruje tento do teplého za
farbenia.

Tretia podtlač je slabo-Iilafialtového za
farbenia a koloruje rámik okolo hlavičky 
a rámik okolo' celej kresby.

Rubová strana je dvojfarebná. 
Kresliaca farba je modročierna a pcdťla- 
čová farba je svetlo-oranžová.

V kresliacej farbe vystupuje do popre
dia veľká číslica 5, ktorá umiestená upro
stred platidla domiúuje' celej strane. Táto, 
veľká ’ pätorka je podložená, ornamentál
nou gvilolšou kruhovite-oválhej formy. 
Po obidvoch stranách gviloše je stuha 
s nápisom PÄT KORÚN SLOVENSKÝCH. 
Nápis je z kostrového písma. K stuhe sú 
prikomponované symboly slovenského ho
spodárskeho života, a to: na ľavej strane 
obilné klasy a lipové listy, na pravej stra
ne vetvička čečiny s troma šuškami. Celú 
kresbu Uzaviera rámik vlnitého charakte
ru. Na voľných miestach je doplňujúci 
text, a to1: na ľavej; hornej strane SLO
VENSKÁ, na pravej hornej strane REPU
BLIKA, na ľavej dolnej strane FÚNF KS 
a na pravej dolnej strane HdTB Ks — ÔT 
KS.

Podtlačová farba vyplňuje štvorcovým, 
ornamentom, stálé sa opakujúcim, v kto
rom je malá číslica pätorky, celú voľnú 
plochu.

Sériovanfie je umiestené uprostred 
rámčeku hore, a text: „Falšovanie sa. 
tresce“ negatívnym písmom uprostred rá
miku dole.

Tiaž: Kníhtlačiareň Andreja ▼ Bratislava.
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Čiastka 10. Vydaná dňa 20. februára 1945. Ročník 1945.

OBSAH: (26.-29.) 26. Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona 
o opatreniach po nepriateľských bojových činoch, o náhrade škôd týmito činmi spôso
bených a o doplnení právnych predpisov o civilnej protileteckej ochrane. — 27, Naria
denie o daňových a poplatkových úľavách podľa predpisov o podpore stavebného pod
nikania. — 28. Vládne nariadenie o zmene vládneho nariadenia, ktorým sa vykonávajú 
predpisy o organizácii finančnej stráže a upravujú jej služobné a niektoré platové po
mery. •— 29. Nariadenie o vyplatení služobných požitkov v prípade zastavenia pre
vádzky podniku v dôsledku vojnových udalostí.

26.
Nariadenie

zo dňa 5. februára 1945,
ktorým sa menia a doplňujú niektoré 
ustanovenia zákona o opatreniach po ne
priateľských bojových činoch, o náhra
de škôd týmito činmi spôsobených a o 
doplnení právnych predpisov o civilnej 

protileteckej ochrane.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 

zákona č. 200/1944 SL z, nariaďuje:

Čl. I.
Ustanovenia § 42 zákona č. 160/1943 

Sl. z, v znení zákona č. 100/1944 Sl. z. sa 
menia a znejú takto:

„§ 42.
j1) Žiadosť treba podal' písomne alebo 

ústne do zápisnice na príslušnom obec
nom (obvodnom.) notárskom úrade1, v ob- 
vode ktorého škoda vzniklá, a to do 60 
dní odo dňa, kedy sa poškodený o škode 
dozvedel. Ak však mimoriadne okolnosti 
znemožňujú podať žiadosť na tomto úra
de alebo v uvedenej 60-dňovej lehote, 
možno; ju podať aj na obecnom (obvod
nom) notárskom úrade' príslušnom podľa 
nového miesta pobytu (bydliska, sídla) do 
60 dní poi tom, čo pominula prekážka, 
ktorá znemožňovala podať žiadosť, najne
skoršie však do 60 diní po skončení bran
nej pohotovosti štátu.

(2) Na žiadosti podané po uplynutí le
hôt určených v ods. 1 má sa brať zreteľ 
len v prípadoch ocobitného zreteľa hod
ných. O tom, či ide o prípad osobitného 
zreteľa hodný, rozhodne Ústredná od
škodňovacia komisia (§ 44).

(3) Notársky úrad postúpi žiadosť bez
odkladne Vyšetrovacej komisii! zriadenej 

pri Župnom úrade (§ 43 ods. 1 a 2), v ob
vode ktorého škoda vznikla, poťažne prí- 
slušnému okresnému úradu (§ 43 ods. 8).

(4) V prípadoch uvedených v § 27 žia
dosť treba podať na príslušnom zastupi
teľskom úrade Slovenskej republiky, kto
rý jú po zistení škody postúpi prostred
níctvom Ministerstva zahraničných veci 
Ministerstvu financií. Ministerstvo finan
cií predloží žiadosť na rozhodnutie 
Úsitirednej odškodňovacej komisií (§ 44). 
V odôvodnených prípadoch možno podať 
žiadosť priamo na Ministerstvo financií, 
ktoré ju po1 vyšetrení škody predloží 
Ústrednej odškodňovacej komisii (§ 44) 
na rozhodnutie.1‘

Čl. II.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom 29. júla 1944; vykoná ho Vláda.
Dr, Jozef Tiso v. r. 

Dr. Štefan Tiso v. r.
Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Haššík v. r. Ing, Lednár v. r.
Dr, Pružinský v. r. Dr, Ondruška v. r.

27.
Nariadenie

zo dňa 8. februára 1945
o daňových a poplatkových úľavách po
dľa predpisov o podpore stavebného pod

nikania.
Vláda Slovenskej republiky podľa i 2 

zákona č. 200/Í944 Sl. z. nariaduje:

§ 1.
(*) Ustanovenia o daňových a poplat

kových úľavách uvedené v §§ 18, 19 a 
20 zákona č. 75/1941 Sl. z. platia aj na 
stavby dokončené v rokoch 1944 až 
1945.

Gen* Ks 1.—,
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(2) Popilatok z vkladu vlastníckeho 
prava podľa § 20 zákona č. 75/1941 Sl. z. 
činí 2°/o.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho' minister fi
nancií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Jozef Tiso v. r. 
Dr. Štefan Tiso v. r. 

Mach v. r, Dr, Medrický v. r.
Haššik v. r. Ing, Lednár v. r.
Dr, Pružinský v, r. Dr, Ondruška v. r.

28.
Vládne nariadenie 

zo dňa 8. februára 1945 
o zmene vládneho nariadenia, ktorým sa 
vykonávajú predpisy o organizácii finanč
nej stráže a upravujú jej služobné a nie

ktoré platové pomery,
Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 

zákona č. 28/1920 Sb. z. a n. nariaďuje;

Čl. I.

Ustanovenie § 17 vládneho nariadenia 
č. 202/1930 Sb, iz. a n, sa doplňuje a znie 
takto:

„Ustanovenie zriadencom finančnej 
stráže,

§ 17.
(x) Za zriadenca finančnej; stráže sa 

ustanoví čakateľ namiesto zriadenca fi- 
nančnej stráže, ktorý

a) splnil podmienky pre ustanovenie 
zríadeneckéhoi čakateľa zriadencov (§ 25 
zák. č. 103/1926 Sb, z, a n j,

b) je duševne i telesne úplne spôsobi
lý pre službu u finančnej stráže, 

c) absolvoval s: prospechom' cvičný 
kurz pre finančnú stráž.

(2) Minister financií môže odpustiť 
podmienku uvedenú v ods. 1 písm, c).“

Čl, II.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií.

Dr, Štefan Tiso v, r. 
Dr. Pružinský v. r.

29.
Nariadenie

z© dňa 8. februára 1945 
o vyplatení služobných požitkov v prípa
de zastavenia prevádzky podniku v dô

sledku vojnových udalostí,
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 

zákona č, 200/1944 Sl, z, nariaďuje:

§ t
Ak v dôsledku vojnových udalostí 

(evakuácia, iné opatrenia brannej moci a 
pod,) podnik zastaví prevádzku, zamest
návateľ je povinný vyplatiť svojmu za
mestnancovi preddavok na služobné po
žitky vo- výške pripadajúcej na čas výpo
vednej lehoty, najmenej na 14 dní, naj
viac však na tri mesiace,

§ 2. .........
Ustanovenia § 1 sa vzťahujú aj na za

mestnancov verejnoprávnych korporácií, 
ich podnikov, ústavov a fondov ako aj na 
zamestnancov podnikov, ústavov a fon
dov nimi spravovaných, taktiež na za
mestnancov štátu, jeho, podnikov, ústa
vov, fondov a zariadení, ako aj na zamesít-- 
nancov poidhikov, ústavov, fondov a za
riadení ním spravovaných, ktorých slu
žobný (pracovný) pomer je upravený sú- 
kromnoprávnymi smluvami individuálny
mi alebo kolektívnymi,

§ 3.
Nezachovanie ustanovení tohto’ naria

denia tresce okresný (štátny poľicajhý) 
úrad akoi priestupok peňažným trestom 
od Ks 500 do' Kis 50,000, Nevymožiteľný 
peňažný trest treba premeniť na trest za
tvorenia cd 5 do 60 dní.

§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná‘ ho- minister 
vnútra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr, Štefan Tiso v. r.

Mach v. r. Dr. Kočiš v. r.
Haššik v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr, Pružinský v. r, Ing. Lednár v. r.

Dr, Ondruška v. r.

Tlač: Kníhtlačiareň Andreja v Bratislave,
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Slovenský zákonni k
Čiastka 11. Vydaná dňa 28. februára 1945. Ročník 1945.

OBSAH: (30.—38.) 30. Nariadenie, ktorým sa odsunuje účinnosť nariadenia o povinnom ukla
daní časti ziskov. — 31, Vyhláška ministra národnej obrany a nástupných termínoch 
do prezenčnej služby. — 32. Vládne nariadenie, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie 
o prenesení pozemnoknižnej agendy Okresného súdu v Bratislave na Okresný súd 
v Pezinku. — 33, Vyhláška predsedu vlády, ktorou sa vyhlasuje usnesenie vlády o 
zriadení Štátneho policajného úradu v Trnave. — 34, Vyhláška ministra národnej 
obrany o pôsobnosti Štátneho policajného úradu v Trnave. — 35, Vyhláška predsedu 
vlády, ktorou sa vyhlasuje usnesenie vlády o zriadení Štátneho policajného úradu 
v Nitre. — 36. Vyhláška ministra národnej obrany o pôsobnosti Štátneho policajného 
úradu v Nitre. — 37. Nariadenie, ktorým sa mení zákon o zmocnení ministra financií 
na preberanie pohľadávok z platobného styku slovensko-nemeckého a na opatrenia 
s tým spojené. —• 38. Nariadenie o zvýšení sadzieb náhrad a srážok pri prechodnom 
ubytovaní vojska.

30.
Nariadenie 

zo dňa 20. februára 1945, 
ktorým sa odsunuje účinnosť nariadenia 

o povinnom ukladaní časti ziskov. 
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 

zákona č. 200/1944 Sl. z. nairíaďujie: •

§ I-
Účinnosť nariadenia č. 240/1944 Sl. z. 

sa vyzdvihuje do dňa;, ktorý určí vláda 
nariadením,

§ 2.
Toto1 nariadenie pllatí od 30. decembra 

1944; vykoná ho minister financií s mini
strom 'hospod ársl v a.

Dr, Jozef Tiso v. r. 
Dr. Štefan Tiso v. r, 

Haššík v. r. Dr, Kočiš v. r.
Dr. Pružinský v. r. Ing, Lednár v. r. 

Dr. Ondruška v. r 
aj za min. Dr. Medrického.

31.
Vyhláška 

ministra národnej obrany 
zo dňa 19. februára 1945 

o nástupných termínoch do prezenčnej 
služby.

Podľa § 14 ods, 4 zákona č. 30/1943 Sl. 
z. vyhlasujem:

§ I-
Nástupný termín do1 prezenčnej vojen

skej složky brancov, odvedených v roku 
1944, určujem na deň 5. marca 1945.

§ 2.
Ustanovenia § 1 sa vzťahujú aj na 

brancov prv odvedených (do- vojenskej 
služby alebo do Pracovného sboru NO), 
ktorým bol povolený odklad1 prezenčnej 
služby do nástupného termínu v roku 1944.

§ 3.
Nástupný termjn do prezenčnej služ

by v Pracovnom sbore národnej obrany 
brancov, -odvedených v roku 1944, vyhlá
sený bol vyhláškou č. 56/1944 SI. z.

Haššík v. r.

32.
Vládne nariadenie 

zo dňa 20. februára 1945, 
ktorým sa zrušuje vládne nariadenie o 
prenesení pozemnoknižnej agendy Okres
ného súdu v Bratislave na Okresný súd 

v Pezinku.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 

písm. c) zákona č. 35/1944 Sl. z, naria
ďuje:

§ I-
Vládne nariadenie č. 44/1944 Sl. z. sa 

zrušuje.

Cena Ks 1.—.
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§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom 1, marca 1945; vykoná ho minister 
pravosúdia.

Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr. Štefan Tiso v. r.

Haššík v. r. Dr, Kočiš v. r.
Dr, Pružinský v. r. Dr, Medrický v. r.

33.
Vyhláška 

predsedu vlády 
zo dňa 24. februára 1945, 

ktorou sa vyhlasuje usnesenie vlády o 
zriadení Štátneho policajného úradu 

v Trnave,

Vláda Slovenskej republiky usnesením 
zo> dňa 23. februára 1945 podlá § 2 vlád
neho nariadnia č. 51/1936 Sb. z, a n. zria
ďuje Štátny policajný úrad v Trnave 
s účinnosťou od 1. marca 1945.

Pôsobnosť Štátneho policajného úradu 
v Trnave vzťahuje sa na územie mesta 
Trnavy, Vo svojom správnom obvode bu
de vykonávať tiež pôsobnosť v obore pO‘- 
lície, ktorá prináležala mestu Trnave a 
Okresnému úradu v Trnave.

Dr, Štefan Tiso v. r.

34.
Vyhláška 

ministra národnej obrany 
zo dňa 24. februára 1945 

o pôsobností Štátneho policajného úradu 
v Trnave.

Čl. I.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 

vládneho nariadenia č. 51/1936 Sb, z. a n. 
usnesením zo dňa 23. februára 1945 zria
dila Štátny policajný úrad v Trnave.

Čl. II.
Pôsobnosť Štátneho policajného ‘ úradu 

v Trnave sa vzťahuje na územie mesta 
Trnavy.

Čl. III.
Podľa § 11 odis, 1 Vládneho nariadenia 

č. 51/1936 Sb. z. a n. vláda Slovenskej re
publiky súčasne určila, aby Štátny poli
cajný úrad v Trnave vykonával vo svojom 
správnom obvode (území) pôsobnosť v 

obore polície, ktorá patrí obciam a okres
ným úradom, a to v rozsahu, ktorý určí 
minister národnej obrany,

Čl. IV.
Podlá § 11 odis, 1 vládneho nariadenia 

č. 51/1936 Sb. z. a n. určuje sa pôsobnosť 
Štátneho policajného úradlu v Trnave 
takto:

1. stará sa O' verejný poriadok, pokoj a 
verejnú bezpečnosť,

2, vybavuje záležitosti ohlasovanie, zá
ležitosti cestovných pasov a cudzincov,

3, vykonáva políciu spolkovú a shro- 
mažďovaciu,

4. políciu tlačovú,
5. políciu v obore zbraní a streliva, 

prevádza policajne-bezpečnostné ustano
venia predpisov o traskavinách,

6. vykonáva policiu divadelnú, povoľu
je verejné produkcie, výstavy a predsta
venia (okrem divadelných koncesií a kine
matografických licencií)1, schvaľuje pred
kladané programy a texty piesní,

7, rozhoduje o postrku a vyhostení,
8. prevádza policajné úradné výkony 

podľa ustanovení trestného‘ poriadku,
9. vykonáva políciu mravnostnú, 

10. policajné trestné súdnictvo‘ v rámci 
platných predpisoví,

11, udržuje v bezpečnosti a snadností 
premávku na cestách a vybavuje policajné 
záležitosti pri1 doprave železničnej 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 nále
zov.

Čl. V.
Táto vyhláška platí od l1, marca 1945.

Haššík v. r.

35.
Vyhláška 

predsedu vlády 
zo dňa 24. februára 1945, 

ktorou sa vyhlasuje usnesenie vlády o 
zriadení Štátneho policajného úradu 

v Nitre,

Vláda Slovenskej republiky usnesením 
zo dňa 23. februára 1945 podľa § 2 vlád
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neho nariadenia č. 51/1936 Sb. z. a n. zria
ďuje Štátny polľicajhý úrad v Nitre s účin
nosťou od 1, marca 1945,

Pôsobnosť Štátneho policajného úradu 
v Nitre vzťahuje sa na územie mesta Nitry. 
Vo svojom správnom obvode bude vyko
návať tiež pôsobnosť v obore polície, kto
rá prináležala mestu Nitre a Okresnému 
■úradu v Nitre,

Dr. Štefan Tiso v. r.

36.
Vyhláška 

ministra národnej obrany 
zo dňa 24. februára 1945

o pôsobností Štátneho policajného úradu 
v Nitre,

01. I.
Vláda Slovenskej republiky podlá § 2 

vládneho nariadenia č- 51/1936 Sb. z, a n. 
usnesením zo dňa 23. februára 1945 zria
dila Štátny policajný úrad v Nitre,

Čl. II.
Pôsobnosť Štátneho policajného úradu 

v Nitre sa vzťahuje na územie mesta Nitry.

Čl. III.
Podľa § 11 odis. 1 vládneho nariadenia 

č. 51/1936 Sb. z. a n. vláda Slovenskej re
publiky súčasne určila, aby Štátny poli
cajný úrad v Nitre vykonával vo svojom 
správnom obvode (území) pôsobnosť v 
obore polície, ktorá patrí obciam a okres
ným úradom, a to v rozsahu^ ktorý určí 
minister národnej obrany.

Čl. IV.
Podľa § 11 ods. 1 vládneho' nariadenia 

č. 51/1936 Sb. z. a n, určuje sa pôsobnosť 
Štátneho policajného úradu v Nitre takto:

1. stará sa o verejný poriadok, pokoj a 
verejnú bezpečnosť,

2, vybavuje záležitosti ohlasovacie, zá
ležitosti cestovných pasov a cudzincov,

3. vykonáva políciu spolkovú a shro- 
mažďovaciu,

4. políciu tlačovú,
5. políciu v obore zbraní a streliva, 

prevádza poilícajno-bezpečnostné ustano
venia predpisov o traskavinách,

6. vykonáva políciu divadelnú, povoľu
je verejné produkcie, výstavy a predsta
venia (okrem divadelných koncesií a kine
matografických licencií), schvaľuje pred
kladané programy a texty piesní,

7. rozhoduje o postihu a vyhostení,
8. prevádza policajné úradné výkony 

podľa ustanovení trestného poriadku,
9. vykonáva políciu mravnostnú, 

10. policajné trestné súdnictvo v rámci 
platných predpisov,

11. udržuje v bezpečnosti a snadnosti 
premávku na cestách a vybavuje policajné 
záležitosti pri doprave železničnej 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 nále
zov.

Čl. V.

Táto vyhláška platí od 1, marca 1945.
Haššik v. r.

37.
Nariadenie 

zo dňa 23. februára 1945, 
ktorým sa mení zákon o zmocnení mini
stra financií na preberanie pohľadávok 
z platobného styku slovensko-nemeckého 

a na opatrenia s tým spojené.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 

zákona č. 200/1944 Sl. z. nariaďuje:

§ 1.
Ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 178/ 

1943 Sl. z. sa menia a znejú takto:
‚‚f1) Minister financií sa zmocňuje, aby 

štátne hotovosti v ríšskych markách po
užil

a) na nákupy pre štátnu správu a štát
ne podniky,

b) na zaplatenie majetkových hodnôt, 
ktoré podľa medzištátnych ujednaní majú 
byť použité ako úhradové prostriedky pre 
slovensko-nemecký platobný styk,

c) na iné ciele podľa potreby a bez 
obmedzenia, ako to ustáli vláda.“
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§ 2.

Toto nariadenie' nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií 6O> zúčastnenými ministrami.

Dr, Jozef Tiso v. r.
Dr, Štefan Tiso v, r.

Mach v. r. Dr. Kočiš v. r.
Haššik v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Ing, Lednár v. r.

Dr. Ondruška v. r.

38.
Nariadenie 

zo dňa 16. februára 1945
o zvýšení sadzieb náhrad a srážok pri 

prechodnom ubytovaní vojska.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 

zákona č. 200/1944 Sl. z. nariaďuje:

§ I-
Za brannej pohotovosti štátu sadzby 

náhrad za prechodné ubytovanie vojska 
ako aj sadzby srážok z týchto náhrad 
upravené v čil. I §§ 46, 48 a 49 zákona č. 
248/1920 Sb. z, a n. zvyšujú sa odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, 
a to u vojenských gážistov o 300%, inak 
o 400%,

§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho miinisterjná- 
rodnej obrany so zúčastnenými ministrami.

Dr, Jozef Tiso v. r.
Dr. Štefan Tiso v. r.

Haššik v. r. Dr. Kočiš v. r.
Dr, Pružinský v. r. Ing, Lednár v. r.

Dr, Ondruška v. r.

Tiaž: Kníhtlačiareň Andreja ▼ Bratislave.
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Čiastka 12. Vydaná dňa 13, marca 1945, Ročník 1945.

OBSAH: (39,-41.) 39, Nariadenie a zavedení počítania podľa letného času. — 40, Nariadenie 
o úprave vyrubenia niektorých priamych daní na daňový rok 1945. — 41, Nariadenie 
o úprave vyrubenia dane z obratu (dane prepychovej) na daňový rok 1914.

39.
Nariadenie 

zo dňa 26. februára 1945
o zavedení počítania podlá letného času.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 
zákona č, 200/1944 Sl. z, nariaďuje:

§ L
P) Počítanie času odo dňa 2. apríla 

1945 sa upravuje tak, že doterajšie počíta
nie podľa stredoeuropského' času sa po
sunie dopredu o jednu hodinu (60 minút).

(2) Počítanie podlá letného času (ods. 
1) sa začína od druhej' ho'dmy (v noci) dňa 
2. apríla 1945. V tomto časovom okamihu 
Sia posunie počítanie času o jednu hodinu 
(60 minút) dopredu.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr, Jozef Tiso v. r.
Dr, Štefan Tiso v, r.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Haššík v. r. Dr, Kočiš v. r.
Dr, Pružinský v. r. Ing, Lednár v. r.

Dr, Ondruška v. r.

40.
Nariadenie 

zo dňa 1. marca 1945 
o úprave vyrubenia niektorých priamych 

daní na daňový rok 1945,

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 
zákona č, 200/1944 Sk z. nariaduje:

§ I- 
j1) Predpisy dane dôchodkovej, vyru

benej podľa §§ 18 až 22, poprípade § 32 

Cena Ks 1.—.

ods, 5, § 34 a § 35 ods. 2 zákona č. 76/1927 
Sb. z, a n. v znení právnych predpisov 
tento zákon meniacich a doplňujúcich (v 
ďalšom texte — „zákon o priamych da
niach"), taktiež predpisy všeobecnej dane 
zárobkovej, dane rentovej priamo vybera
nej, dane z'vyššieho služného a branného 
príspevku podľa zákona č. 266/1934 Sb. z. 
a n. na daňový rok 1944 platia nenapad
nuteľné bez nového vyrubenia a bez vyda
nia nového platobného rozkazu aj na da
ňový rok 1945.

(2) V ods. 1 uvedený spôsob zdanenia 
nenastane u daňovníkov:

a) ktorí do 30 dní od vyhlásenia tohto 
nariadenia písomným podaním (bez koľkú) 
výslovne požiadajú o riadne vyrubenie 
uvedených daní s tým, že ich zdaniteľný 
dôchodok alebo výťažok dosiahnutý v ka
lendárnom roku 1944 — a ak mali v ka
lendárnom; roku 1944 okrem zdaniteľného 
dôchodku aj zdaniteľný výťažck, tak ich 
dôchodok, ako aj výťažok samy o' sebe — 
boly nižšie než ich zdaniteľný dôchodok 
alebo výťažok, poťažne dôchodok a výťa
žok samy o sebe, stanovené na kalendárny 
rok 1943, a ktorí súčasne podajú riadne 
sozname k dani, ak ho ešte nepodali;

b) kticrí podľa názoru vyrubovacieho 
úradu majú byť na daňový rok 1945 pod
robení novému vyrubeniu, pretože ich zda
niteľný dôchodok alebo výťažok, dosiah
nutý v kalendárnom roku 1944, presahoval 
daňový základ stanovený na daňový rok 
1944; v tomto prípade budú, ak nepodali 
už sami sozname, vyrubovacím úradom 
vyzvaní do 60 dní cd vyhlásenia tohto na
riadenia podať sozname do 30 dní za úče
lom vyrubenia daní;

c) u ktorých daňová povinnosť novo 
vznikla v kalendárnom roku 1944;

d) ktorých daňová povinnosť zanikla v 
kalendárnom roku 1943 alebo 1944.

(3) Ak daňovník žiadal podlá ods. 2 
písm. a) o riadne vyrubenie dane a vydanie 
platobného rozkazu, avšak počas vyrubo
vacieho pokračovania vzniknú okolnosti, 
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odôvodňujúce použitie § 325 odsi. 1, poprí
pade okolnosti vylučujúce výpočet daňo
vé bo základu podľa ustanovenia § 327 ods, 
1, prvá veta zákona o' priamych daniach, 
platí pre stanovenie výšky daňových zá
kladov na daňový rok 1945 zásada uvede
ná v odis. 1, ak 'lem úrad (komisia) podľa 
výsledku vyruhovacieho pokračovania ne- 
stanoví základ vyšší, než na daňový rok 
1944.

§ 2.

Ustanovenia § 1 platia aj pre subjekty 
zvláštnej dane zárobkov eió, ktorých zá
kladný kapitál koncom obchodného' obdo
bia 1944 (1943/1944) neprevyšoval 200.000 
Ks.

§ 3.

Minister financií môže vyhláškou v Slb- 
veniskom zákonníku stanoviť' lehoty od
chylne cd lehôt podľa § 1 pre daňové 
okresy, poťažne ich časti, ktoré sú postih
nuté vojnovými udalosťami tou mierou, že 
činnosť vyruibovacích úradov je úplne za
stavená alebo tak obmedzená, že riadne 
vykonanie tohto nariadenia je znemož
nené.

§ 4.

Predpisy dôchodkovej danie podľa § 37 
ods. 1 zákona o priamych daniach, pokiaľ 
nedôjde k riadínemu vyrubeniu dane na 
daňový rck 1945 podľa § 1 ods, 2, sú plat
né do 15, augusta 1945.

§ 5.

Ustanovenia zákona o priamych da
niach a zákona č. 266/1934 Sb. z. a n- o 
brannom príspevku, pokiaľ neodporujú toi- 
muto nariadeniu, ostávajú v platnosti.

§ 6.

Toto nariadenie nadobúda, účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho' minister fi
nancií.

Dr, Jozef Tiso v. r.
Dr, Štefan Tiso v. r.

Mach v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Ing, Lednár v. r.
Dr. Kočiš v. r. Dr, Ondruška v. r.

41.
Nariadenie 

zo dňa 1. marca 1945
o úprave vyrubenia dane z obratu (dane 

prepychovej) na daňový rok 1944.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 
zákona č. 200/1944 Sľ, z, nariaďuje:

§ 1.
(’) Pre’ daňovníkov — podnikateľov, 

ktorým bola na daňový rok 1943 vyrubená 
daň z obratu alebo daň prepychová, po
ťažne daň z obratu a daň prepychová, bu
dú predpisy týchto’ . daní za daňový rok 
1945, zvýšené o, 209/c, platiť nenapadnu
teľné bez nového vyrubenia a bez vydania 
nového platobného rozkazu i na daňový 
rok 1944,

(2) V cds, 1 uvedený spôsob zdanenia 
nenastane u daňovníkov:

a) ktorí v kalendárnom roku 1943 do
cielili celkový úhrn prijatých úplat (účto
vaných cien) prevyšujúci 1,000,000 Ks;

b) ktorí do 30 dní od vyhlásenia tohto 
nariadenia písomným podaním (bez kolku) 
výslovne požiadajú o1 riadne vyrubenie 
dane z obratu (dane prepychovej) a súčas^ 
ne podajú riadne daňové sozname, ak ho 
ešilie nepodali;

c) u ktorých úrad uzná riadne vyrube
nie dane za odôvodnené; v takomto prípa
de budú daňovníci — ak nepodali už sami 
sozname — vyzvaní do 60 dní od vyhláse
nia tohto nariadenia podať sozname do 30 
dňí za účelom vyrubenia dane;

d) u ktorých daňová povinnosť k dani 
z obratu (dani) prepychovej) vznikla alebo 
zanikla po 31. decembri 1943.

§ 2.
Ustanovenia zákona č. 210/1942 Sl. z. 

a vládneho nariadenia č. 250/1942 Sľ. z. 
ostávajú v platnosti, pokiaľ neodporujú to
muto nariadeniu.

§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná bc minister fi
nancií.

Dr. Jozef Tiso v. । 
Dr, Štefan Tiso vr.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Ing, Lednár v. r. 
Dr. Kočiš v. r Dr, Ondruška v. r.

Tiaž: Kníhtlačiareň Andreja v Bratislava
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Čiastka 13. Vydaná dňa 21. marca 1945. Ročník 1945.

OBSAH: (42,—46.) 42, Vládne nariadenie, ktorým sa menia vládne nariadenie o úradníckych ka
tegóriách a úradných tituloch a vládne nariadenie o osobitných podmienkach pre usta
novenie úradníckym čakateľom alebo úradníkom a pre povýšenie úradníka v jednotli
vých úradníckych kategóriách a služobných odboroch. — 43, Nariadenie o vykladaní, na
kladaní a odbere vozňových zásielok tovaru prepravovaného železnicou, — 44. Nariade
nie, ktorým sa predlžuje platnosť zákona o vyvlastnení nehnuteľností (práv) na diela 
verejného záujmu, na ciele stavebného ruchu a oVšeobecnom stavebnom družstve. — 45, 
Nariadenie o prirážke k niektorým prevodným poplatkom. — 46. Vládne nariadenie, 
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o Slovenskej vysokej škole obchod
nej.

42.
Vládne nariadenie 

zo dňa 13. februára 1945, 
ktorým sa menia vládne nariadenie o úradníckych kategóriách a úradných titu
loch a vládne nariadenie o osobitných podmienkach pre ustanovenie úradníckym 
čakateľom alebo úradníkom a pre povýšenie úradníka v jednotlivých úradníckych 

kategóriách a služobných odboroch.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 cds. 3, § 5 odis. 2, § 7 odis. 1, § 9 
O‘ds. 1 a § 21 ods. 1 zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. a podľa § 11 zákona č. 15/1914 
R. z. nariaďuje;

§ 1.
Príloha vládneho nariadenia č. 103/1927 Sb. z. a n. v znení vládneho naria- 

denia č. 147/1'930 Sb. z. a n. a vládneho nariadenia č. 32/1942 Sl. z. v odbore štátnej 
správy (rezortu) Ministerstva dopravy a verejných prác, rezortu verejných prác 
sa mení, poťažne doplňuje takto:
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Ministerstvo 
dopravy a 
verejných 
prác, rezort 
verejných 
prác

la bansko- 
právnej

I ■ • .[ minister
stvo

úplné stredo
školské vzdela
nie, absolvova
nie právnych a 
štátovedeckých 
štúdií a absol
vovanie štúdií 
na vysokej ško-

vymenovaní 
v stave bansko- 
právnych úrad
níkov minister
stva
podľa vl. nár. č. 
103/1927 Sb. z.
a n.

1

banské 
úrady

le banskej a 
úspešný výkon 
predpísaných 
štátnych skúšok

banský [
i

vymenovaní 
v stave bansko- 
právnych úrad
níkov ban
ských úradov 
podľa vl. nár. č. 
103/1927 Sb. z.
a n.

Cena Ks 3.80.
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Ministerstvo 
dopravy a 
verejných 
prác, rezort 
verejných 
prác

Ib technic
kej

minister
stvo

úplné stredo
školské vzdela-

| nie, absolvova
nie najmenej 
štvoročných 
štúdií na vyso
kej škole tech
nickej a úspeš
ný výkon pred
písaných štát
nych skúšok.

— vymenovaní 
v stave tech
nických úradní
kov ministerstva 
podľa vl. nár. č. 
103/1927 Sb. z.
a n.

štátna 
stavebná
služba

technický vymenovaní v 
stave technic
kých úradníkov 
v štátnej sta
vebnej službe 
podľa vl. nár. č. 
103/1927 Sb. z. 
a n.

plavebná 
služba vymenovaní v 

stave technic
kých úradníkov 
v plavebnej 
službe.
podľa vl. nár. č. 
103/1927 Sb. z.
a n.

ciachová 
a puncová 
služba

úplné stredo
školské vzde
lanie, absolvo
vanie najmenej 
štvorročných 
štúdií alebo: 
a) na vysokej 
škole technic
kej, alebo: 
b) na prírodo
vedeckej fakul
te a v oboch 
prípadoch 
úspešný výkon 
predpísaných 
štátnych skúšok

vymenovaní v 
stave technic
kých úradníkov 
ciachovej a 
puncovej 
služby, 
podľa vl. nár. č. 
103/1927 Sb. z. 
a n.

Ministerstvo 
dopravy a 
verejných 
prác, rezort 
verejných 
prác

Ib technic
kej

ústredná 
správa 
štátnych 
banských 
a hutníc
kych zá
vodov

úplné stredo
školské vzde
lanie, absolvo
vanie najmenej 
štvorročných 
štúdií na vyso
kej škole ban
skej (odbor 
banský alebo 
hutný) a úspešný 
výkon predpí
saných štátnych 
skúšok

t e ch ni cký vymenovaní v 
stave technic
kých úradníkov 
odboru štátnych 
banských a hut
níckych závodov, 
pokiaľ konajú 
službu na 
ústredí
podľa vl. nár. č. 
103/1927 Sb. z.
a n.
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Ministerstvo 
dopravy a 
verejných 
prác, rezort 
verejných 
prác

Ib technickej banské 
úrady

úplné stredo
školské vzde
lanie, absolvo
vanie najmenej 
štvorročných 
štúdií na vyso
kej škole ban
skej, odbor ban
ský a úspešný 
výkon predpísa
ných štátnych 
skúšok

technický

i

vymenovaní v 
stave technic
kých úradníkov 
banských 
úradov
podľa vl. nár. č. 
103/1927 Sb. z.
a n.

-

hydrolo
gická a 
meteoro
logická 
služba

úplné stredo
školské a naj
menej štvorroč
né vysokoškol
ské vzdelanie, 
ukončené úspeš
ným výkonom 
predpísaných 
štátnych skú
šok alebo 
doktorátom.

! 
i

i

vymenovaní v 
stave technic
kých úradníkov 
Štátneho hyd
rologického a 
meteorologické
ho ústavu 
podľa vl. nár. č. 
103/1927 Sb. z.
a n.

úplné stredo- vymenovaní

letecká 
výkonná 
služba

školské vzde
lanie, absolvo
vanie najmenej 
štvorročných 
štúdií na vyso
kej škole tech
nickej a úspeš
ný výkon pred
písaných štát
nych skúšok i

v stave technic
kých úradníkov 
leteckej služby 
výkonnej 
podlá vl. nár. č. 
103/1927 Sb. z.
a n.

právnej minister
stvo

úplné stredo
školské vzde
lanie, absolvo
vanie právnych 
a štátovedec- 
kých štúdií a 
úspešný výkon 
troch štátnych 
skúšok

1 vymenovaní 
v stave práv
nych úradníkov 
ministerstva 
podlá vl. nár. č. 
103'1927 Sb. z.
a n.

ústredná 
správa 
štátnych 
banských 
a hutníc
kych zá
vodov

■ právny vymenovaní v 
stave právnych 
úradníkov 
ústredia štát
nych banských 
a hutníckych 
závodov 
podľa vl. nár. č. 
103/1927 Sb. z.
a n.

plavebná 
služba

j

vymenovaní 
v stave práv
nych úradníkov 
plavebnej 
služby
podľa vl. nár. č. 
103/1927 Sb. z.
a n.
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Ministerstvo 
dopravy a 
verejných 
prác, rezort 
verejných 
prác

Ib meračskej minister
stvo

úplné stredo
školské vzde
lanie, absolvo
vanie najmenej

j štvorročných 
' zememerač- 
j ských štúdií a
1 úspešný výkon 
, dvoch štátnych 
i skúšok

— vymenovaní
v stave merač
ských úradníkov

i ministerstva
; podľa vl. nár. č.

č. 32/1942 Sl. z.
■ a n.

II

i1

j

i1

vyššej 
pomocnej 
technickej

' absolvovanie 
strednej školy pomocnej 

technickej 
služby

vymenovaní v 
stave úradníkov 
vyššej pomoc
nej technickej 
služby mini
sterstva

ústredná 
správa 
štátnych 
banských 
a hutníc
kych zá
vodov

pomocnej 
technickej 
služby

vymenovaní v 
stave úradníkov 
vyššej pomoc
nej technickej 
služby ústredia 
štátnych ban
ských a hutníc
kych závodov

štátna 
stavebná
služba

vymenovaní v 
stave úradníkov 
vyššej pomocnej 
technickej štát
nej stavebnej 
služby

. . . i 
pnstavna ; 
služba plavebný

vymenovaní 
v stave úrad
níkov vyššej 
pomocnej 
technickej 
služby 
plavebnej 
podľa vl. nár. č.

.103/1927 Sb. z.
a n.

ciachová a 
puncová i 
služba ;

pomocnej 
technickej 
služby

vymenovaní v 
stave úradníkov 
vyššej pomoc
nej technickej 
služby ciacho
vej a puncovej
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1 7

Ministerstvo 
dopravy a 
verejných 
prác, rezort 
verejných 
prác 

•

II vyššeí 
pomocnej 
technickej

i

L , , 
hydrolo
gická a 
meteorolo
gická 

. služba

absolvovanie 
strednej školy

pomocnej 
tech nickej 
služby

i
i

vymenovaní v 
stave úradníkov 
vyššej pomocnej 
technickej služ
by štátneho 
hydrologického 
a meteorologic
kého ústavu

letecká 
výkonná 
služba

vymenovaní v 
stave úradníkov 
vyššej pomoc-

i nej technickej 
služby leteckej 
výkonnej

vyššej 
pomocnej 
správnei

minister
stvo

j aktuársky vymenovaní v 
stave úradníkov 
vyššej pomocnej

i správnej služby 
ministerstva

štátna 
stavebná
služba

vymenovaní v 
stave úradníkov 1 
vyššej pomocnej 
správnej služby 
v štátnej sta
vebnej službe

1 ■
■ vyššej 

pomocnej 
technickej

plavebná 
služba

absolvovanie 
naulickej, 
akadémie

p.lavebný vymenovaní v 
stave úradníkov 
vyššej pomoc
nej technickej 
služby plavebnej

účtovnej min'ster- 
stv 1

absolvovanie 
strednej 
školy

účtovný vymenovaní
v stave účtov-

! ných úradníkov
i ministerstva
I podľa vl. nár. č.
! 103/1927 Sb. z.
! a n.

ústredná 
správa 
štátnych 
banských 
a hutníc
kych zá
vodov

vymenovaní v 
stave účtovných 
úradníkov ústre
dia štátnych 
banských a hut
níckych závodov

vymenovaní 
v stave účtov
ných úradníkov 
plavebnej 
služby 
podľa vl. nár. č. 
103/1927 Sb. z.
a n.

plavebná 
služba
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Ministerstvo 
dopravy a 
verejných 
prác, rezort 
verejných 
prác

n. účtovnej
. , . I 

ciacnova a 
puncová j 
služba

hydrolo
gická a 
meteoro
logická 
služba

letecká 
výkonná 
služba

absolvovanie 
strednej školy

účtovný
।

vymenovaní v 
stave účtovných E 
úradníkov cia
chovej a pun
covej služby

vymenovaní v 
stave- účtovných . 
úradníkov Štát
neho hydrológie- ; 
kého a meteo
rologického 
ústavu '

vymenovaní v 
stave účtovných 
úradníkov letec
kej výkonnej 
služby ■

ni. pomocnej 
technickej

minister
stvo

absolvovanie 
štyroch nižších 
tried strednej 
školy alebo 
meštianskej 
školy a jedno
ročného náuko
behu spojeného 
s meštianskou 
školou a v oboch 
prípadoch 
aspoň dvojroč
nej odbornej 
školy

pomocnej 
technickej 
služby

vymenovaní v 
stave úradníkov 
pomocnej tech
nickej služby 
ministerstva■

ústredná 
správa 
štátnych 
banských 
a hutníc
kych zá
vodov

vymenovaní v 
stave úradníkov 
pomocnej tech
nickej služby 
ústredia štát
nych banských 
a hutníckych 
závodov

štátna 
stavebná 
služba

vymenovaní 
v stave úradní
kov pomocnej 
technickej 
služby 
stavebnej 
podľa vl. nár. č. 
103/1927 Sb. z.
a n.

hydrolo
gická a 
meteorolo
gická služb:

vymenovaní v 
stave úradníkov 
pomocnej tech
nickej služby 
Štátneho hydro
logického a me
teorologického 
ústavu
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vymenovaní v 
stave úradníkov 
pomocnej tech
nickej služby 
leteckej výkon
nej

1 Ministerstvo
8 dopravy a 

verejných 
prác, rezort 
verejných 
prác

III pomocnej 
technickej

letecká 
výkonná 
služba

absolvovanie 
štyroch nižších 
tried strednej 
školy alebo me
štianskej školy 
a jednoročného 
náukobehu spo
jeného s me
štianskou ško
lou a v oboch 
prípadoch aspoň 
dvojročnej od
bornej školy

pomocnej 
technickej 
služby ■

plavebnýplavebná 
služba

vymenovaní v 
stave úradníkov 
pomocnej tech
nickej služby 
plavebnej

ciachová 
a puncová 
služba

pomocnej 
technickej 
služby

vymenovaní v 
stave úradníkov 
pomocnej tech
nickej služby 
ciachovej a 
puncovej

poriečnej minister
stvo

vymenovaní v 
stave úradníkov 
služby poriečnej 
ministerstva

pobrežnej vymenovaní v 
stave úradníkov 
služby pobrež
nej ministerstva

cestmaj- 
sterskej

štátna 
stavebná 
služba

Vymenovaní v 
stave ceslmaj- 
strov v štátnej 
stavebnej službe

garážmaj- 
sterskej

vymenovaní v 
stave garážmaj- 
strov v štátnej 
stavebnej službe

mostmaj- 
sterskej

minister
stvo

vymenovaní v 
stave mostmaj- 
strov minisiter- 
stva
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Ministerstvo 
dopravy a 
verejných 
prác, rezort 
verejných 
prác

III pomocnej 
komerčnej

plavebná ' 
služba

kí • ।
absolvovanie , 
štyroch nižších 
tried strednej 
školy alebo 
absolvovanie ,
meštianskej 
školy a jedno
ročného náuko
behu spojeného 
s meštianskou 
školou a v oboch 
prípadoch 
absolvovanie ,
aspoň dvojroč
nej obchodnej 
školy

pomocnej 
komerčnej 
služby

vymenovaní v 
stave úradníkov 
pomocnej ko
merčnej služby 
plavebnej

IV. nižšej 
pomocnej 
technickej

minister
stvo

vyššie predbež
né vzdelanie 
než poskytuje 
ľudová škola a 
odborná prax

pomocnej 
technickej 
služby

vymenovaní v 
stave úradníkov 
nižšej pomocnej 
technickej 
služby 
ministerstva

ústredná 
správa 
štátnych 
banských 
a hutníc
kych zá
vodov

vymenovaní v 
stave úradníkov 
nižšej pomoc
nej technickej 
služby ústredia 
štátnych ban
ských a hutníc
kych závodov

štátna' 
stavebná 
služba

vymenovaní 
v stave úradní
kov nižšej po
mocnej technic
kej služby 
v štátnej sta
vebnej službe 
podľa vl. nár. 
103/1927 Sb. z.
a n.

plavebná 
služba

plavebný vymenovaní 
v stave úradní
kov nižšej po
mocnej technic
kej služby 
plavebnej 
podľa vl. nár. č. 
103/1927 Sb. z.
a n.

ciachová 
a puncová 
služba

pomocnej 
technickej 
služby

vymenovaní v 
stave úradníkov 
nižšej pomocnej 
technickej služ
by ciachovej a 
puncovej
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1 2 3 4 5 6 7

Ministerstvo 
dopravy a 
verejných 
prác, rezort 
verejných 
prác

IV. nižšej 
pomocnej 
technickej

hydrolo
gická a 
meteorolo
gická 
služba

vyššie predbež
né vzdelanie 
než poskytuje 
ľudová škola

pomocnej 
technickej 
s'.užby -

vymenovaní v 
stave úradníkov

' nižšej pomocnej 
technickej služ
by štátneho 
hydrologického 
a meteorologic
kého ústavu

letecká 
výkonná 
služba

vymenovaní 
v stave úradní
kov nižšej po
mocnej technic
kej služby 
leteckej 
výkonnej 
podľa vl. nár. č. 
103/1927 Sb. z.
a n.

kancelár
skej

minister
stvo

kancelár
sky

vymenovaní 
v stave kance
lárskych úrad
níkov minister
stva
podľa vl. n. č. 
103'1927 Sb. z.
a n.

ústredná 
správa 
štátnych 
banských 
a hutníc
kych zá
vodov

vymenovaní v 
stave kancelár
skych úradní
kov ústredia 
štátnych ban
ských a 
hutníckych 
závodov

banské 
úrady 1 vymenovaní v 

stave kancelár
skych úradníkov
•banských
úradov

plavebná 
služba

j
i i
i

vymenovaní 
v stave kance
lárskych úrad
níkov plavebnej 
služby 
podľa vl. n. č. 
103/1927 Sb. z.
a n.

ciachová 
a puncová 
služba

i1i i 1 vymenovaní v 
stave kancelár
skych úradní
kov ciachovej a
puncovej 
služby
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Ministerstvo 
dopravy a 
verejných 
prác, rezort 
verejných 
prác

IV. kancelár
skej

hydrolo
gická a 
meteoro
logická 
služba

vyššie predbež
né vzdelanie 
než poskytuje 
ľudová škola

kancelár
sky

vymenovaní v 
stave kancelár
skych úradní
kov štátneho 
hydrologického 
a meteorologic
kého ústavu

letecká - 
výkonná 
služba

vymenovaní v 
■ stave kancelár
skych úradní
kov leteckej 
výkonnej 
služby

§ 2.
Príloha vládneho nariadenia č. 13-2'1931 Sb. z. a n. v odbore štátnej, správy (re

zortu) Ministerstva dopravy a verejných prác, rez-ort verejných prác sa mení po- 
t'a'žne doplňuje takto-:

V
 od

bo
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štá

tn
ej

 
sp

rá
vy
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rtu
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---
---

---
---

---
---

---
- ■

v sl
. trie

de v kategórii sa určujú osobitné podmienky pre:
■1. ustanovenie a) čakateľom

b) úradníkom
2. povýšenie

Ministerstvo 
dopravy a 
verejných 
prác, rezort 
verejných 
prác

la bansko-
právnej

1 a) absolvovanie strednej školy a štúdií právnických a 
štátovedeckých a štúdií na vysokej škole banskej a 
v oboch prípadoch úspešný výkon predpísaných štát
nych skúšok

Ib technickej na ministerstve, v štátnej stavebnej službe, v plaveb
nej službe a leteckej výkonnej službe;

1 a) absolvovanie strednej školy a najmenej štvorročných 
štúdií na vysokej škole technickej a úspešný výkon 
predpísaných štátnych skúšok

b) úspešný výkon ustanovovacej skúšky adminístratívno- 
technickej
v cíachov-nej a puncovnej službe:

1 a) absolvovanie strednej školy a najmenej štvorročných 
štúdií na vysokej škole technickej alebo prírodovedec
kej fakulte univerzity a úspešný výkon predpísaných 
štátnych skúšok

b) úspešný výkon ustanovovacej skúšky z odboru cia- 
chovníctva alebo puncovníctva
na ústrednej správe štátnych banských a hutníckych 
závodov:

1 a) absolvovanie strednej školy a najmenej štvorročných 
štúdií na vysokej škole banskej, odbor banský alebo 
hutný a úspešný výkon predpísaných štátnych skúšok
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v sl
. tri

ed
e v kategórii sa určujú osobitné podmienky pre:

1. ustanovenie a) čakateľom
b) úradníkom

2. povýšenie

Ministerstvo 
dopravy a 
verejných 
prác, rezort 
verejných 
prác

1b technickej b) úspešný výkon ustanovovanej skúšky adminislratívno- 
technickej
na banských úradoch:

1 a) absolvovanie strednej školy a najmenej štvorročných 
štúdií na vysokej škole banskej, odbor banský a úspeš
ný výkon štátnych skúšok a predbežná prax

b) úspešný výkon ustanovovacej skúšky administratívno- 
technickej
na štátnom hydrologickom a meteorologickom ústave:''

1 a) absolvovanie strednej školy a najmenej štvorročných 
štúdií na vysokej škole technickej alebo prírodovedec
kej fakulte a úspešný výkon predpísaných štátnych 
skúšok alebo doktorát

b) úspešný výkon ustanovovacej skúšky administratívno- 
technickej

právnej 1 a) absolvovanie strednej školy a štúdií právnických a 
štátovedeckých a úspešný výkon predpísaných štátnych 
skúšok

b) úspešný výkon skúšky adininislrativno-lechnicko-práv- 
nej

meračskej 1 a) absolvovanie strednej školy a zememeračských štúdii 
na vysokej škole technickej a úspešný výkon predpísa
ných štátnych skúšok

b) úspešný výkon ustanovovacej skúšky meračskej ■

f

II, vyššej 
pomocnej 
technickej

i

t

1 a) absolvovanie strednej školy, v službe plavebnej namiesto 
strednej školy absolvovanie nautickej akadémie, v služ
be ciachovnej a puncovnej s prednosťou pre absolventov 
vyšších škôl priemyselných, v službe plavebnej ešte 
preukaz spôsobilosti pre kapitána vnútrozemských lodí 
alebo pre poručíka námorného obchodného loďstva a’ 
primeranú prax v obchodnej pla'vbe

b) úspešný výkon ustanovovacej skúšky, v službe plaveb
nej úspešný výkon administratívnej skúšky nauticko- 
dopravnej v službe ciachovnej a puncovnej úspešný vý
kon ustanovovacej skúšky alebo z odboru ciachovníc- 
tva alebo z odboru puncovnictva

vyššej 
pomocnej 
správnej

1 a) absolvovanie gymnázia ktoréhokoľvek typu, reálky 
alebo vyššieho obchodného uči'iska

b) úspešný výkon ustanovovacej skúšky aktuárskej

plavebnej 1 a) absolvovanie strednej školy alebo absolvovanie nautic
kej akadémie a preukaz spôsobilosti pre kapitána vnú
trozemských lodí alebo pre poručíka námorného ob
chodného loďstva a primeranú prax v obchodnej plavbe 

b) úspešný výkon administratívnej skúšky naulicko-do- 
pravnej

účtovnej 1 a) absolvovanie gymnázia ktoréhokoľvek typu, reálky 
alebo vyššieho obchodného učiliska

b) úspešný výkon skúšky zo štátneho účtovníctva

t
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v sl.
 trie

de v kategórii sa určujú osobitné podmienky pre:
1. ustanovenie a) čakateľom

b) úradníkom
2. povýšenie

Ministerstvo 
dopravy a 
verejných 
prác, rezort 
verejných 
prác

.in.

i

. pomocne) 
technickej

na ministerstve, ústrednej správe štátnych banských a 
hutníckych závodov, štátnej stavebnej službe, v pla
vebnej službe, hydrologickej a meteorologickej službe, 
v leteckej výkonnej službe;

1 a) absolvovanie štyroch nižších tried strednej školy ale
bo meštianskej školy a jednoročného náukobehu, spo
jeného s meštianskou školou a v oboch prípadoch 
aspoň dvojročnej odbornej školy

b) úspešný výkon ustanovovacej skúšky
v- ciachovriej a puncovnej službe:

1 a) absolvovanie štyroch nižších tried strednej školy ale
bo meštianskej školy a jednoročného náukobehu, spo
jeného s meštianskou školou a v oboch prípadoch 
aspoň dvojročnej odbornej školy priemyselnej

b) úspešný výkon ustanovovacej skúšky z oboru ciachov- 
níctva alebo puncovníctva

poriečnej 1 a) absolvovanie štyroch nižších tried strednej školy ale
bo meštianskej školy a jednoročného náukobehu, spo
jeného s meštianskou školou a v oboch prípadoch 
aspoň dvojročnej odbornej školy

b) úspešný výkon ustanovovacej skúšky

pobrežnej 1 a) absolvovanie štyroch nižších tried strednej školy ale
bo meštianskej školy a jednoročného náukobehu, spo
jeného s meštianskou školou a v oboch prípadoch 
aspoň dvojročnej odbornej školy

b) úspešný výkon ustanovovacej skúšky

cestmajster- 
skej

1 a) absolvovanie štyroch nižších tried strednej školy ale
bo meštianskej školy a jednoročného náukobehu, spo
jeného s meštianskou školou a v oboch prípadoch 
aspoň dvojročnej odbornej školy

b) úspešný výkon ustanovovacej skúšky

garážmajster- 
skej

1 a) absolvovanie štyroch nižších tried strednej školy ale
bo meštianskej školy a jednoročného náukobehu, spo
jeného s meštianskou školou a v oboch prípadoch 
aspoň dvojročnej odbornej školy

b) úspešný výkon ustanovovacej skúšky

mostmajs ler- 
skej

1 a) absolvovanie štyroch nižších tried strednej školy ale
bo meštianskej školy a jednoročného náukobehu, spo
jeného s meštianskou školou a v oboch prípadoch 
aspoň dvojročnej odbornej školy

b) úspešný výkon ustanovovacej skúšky

pomocnej 
komerčnej

1 a) absolvovanie štyroch nižších tried strednej školy ale
bo meštianskej školy a jednoročného náukobehu, spo
jeného s meštianskou školou a v oboch prípadoch 
aspoň dvojročnej obchodnej školy

b) úspešný výkon ustanovovacej skúšky, alebo skúšky zo 
štátneho účtovníctva

IV. nižšej pomoc
nej technickej

1 a) vyššie predbežné vzdelanie než poskytuje ľudová ško
la a odborná prax

b) úspešný výkon ustanovovacej skúšky teoreticko-prak- 
tickej

kancelárskej b) vyššie predbežné vzdelanie než poskytuje ľudová škola
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§ 3.
(') Do III, služobnej triedy sa preraďujú bez zreteľa na predbežné vzdelanie 

všetci úradníci (čakatelia) úradníckej kategórie nižšej pomocnej technickej .služby 
pre obor služby cestmajstrov a mostmajstrov, ktorí v deň nadobudnutia účinnosti 
toih'tc nariadenia sú v činnej službe.

( ) Úradníci preiadujú sa do tej platovej stupnice a stupňa služného, v kto
rej sú v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

§ 4.
Čakatelia, ktorí v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia majú aspoň 

4 roky služby v slúžobncm pomere pragmatikálneho zamestnanca uvedeného odboru 
služby a složili alebo. složia do 1, mája 1945 s úspechom ustanovovaciu skúšku pre 
IV. služobnú triedu, majú byť vymenovaní úradníkmi dňom nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

§
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dopravy a verejných prác,

43.
Nariadenie 

zo dňa 10. marca 1945
o vykladaní, nakladaní a odbere vozňových 

zásielok ta varu prepravovaného 
železnicou.

Vláda SJioivenskejj republiky podľa § 2 
zákona č, 200/1944 SÍL z. nariaďuje:

§ ú
(‘) Prijímateľ tovaru (jeho splnomoc

nenec) je povinný železničné vozne vyložiť 
ihneď po pristavení, najneskoršie však v 
zákonitej vykladacej lehote — pokiaľ to
mu nebránia iné predpisy — .a postarať sa 
bez meškania o odvezenie tovaru z mie
sta, ktoré slúži pre verejnú prepravu. Tak
tiež odosielateľ je povinný naložiť želez
ničné vozne ihneď po pristavení — po
kiaľ Itiomu nebránia iné predpisy — najne- 
skoršie však v zákonitej nakladacej lehote.

(2) Povinnosť uloženú v ods. 1 treba 
splniť prípadne i v poludňajšej prestávke, 
v sobotu popoludní ako aj v nedeľu alebo 
vo' sviatok vynímajúc 1. január, 14, marec, 
veľkonočnú a turičnú nedeľu a 25. decem
ber.

§ 2.
Ak prijímateľ (jeho, spllnomocnenec) a 

odosielateľ vykladali, odvážali a nakladali 
doteraz vlastným personálom a vlastnými 
vozidlami, sú povinní vykladanie, odveze
nie a nakladanie tovaru podľa § 1 vyko
nať týmito vozidlami1 a týmto personálom.

dňom vyhlásenia, vykoná ho minister

§ 3.
Prijímateľ (jeho splnomocnenec) je po

vinný postarať sa, aby príchod tovaru mo
hol mu byť bezodkladne oznámený, a to aj" 
v čase uvedenom v § 1 ods. 2.

§ 4.
Na vykonanie úkonov uvedených v §§ 

1 až 3 je možno použiť zamestnancov i v 
nedeľu a vo sviatok, vynímajúc 1. januárr. 
14. marec, veľkonočnú a turičnú nedeľu a 
25. december.

§ 5.
Ak prejímateľ (jeho splnomocnenec) 

v zákonitej lehote nesplnil povinnosti uve
dené v § 1, železnica môže nariadiť núte
né vyloženie a nútené odvezenie tovaru.

§ 6.
(') Za výlohy vzniklé opatreniami podľa 

§ 5 ručí prijímateľ tovaru. Prípadné regres- 
né .právo voči tretej osobe zostáva nedo
tknuté.

(2) Ak prijímateľ bez vážnych dôvodov 
zapríčiní nútené vyloženie alebo nútené 
odvezenie tovaru, železnica môže vybrať 
okrem zdržného osobitný poplatok až v 
trónásobnej výške pravidelných vyklada
cích poplatkov, poťažne poplatkov za od
vezenie tovaru.

§ 7.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia a platí na čas brannej po- 
hoiťovosti štátu; výkoná ho minister dopra-
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vy a. verených prác so zúčastnenými mi 
nistrami.

Dr, Jozef Tiso v. r.
Dr. Štefan Tiso v. r.

Haššik v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Ing. Lednár v. r.
Dr, Kočiš v. r. Dr, Ondruška v. r.

44.
Nariadenie 

zo dňa 10. marca 1945, 
ktorým sa predlžuje platnosť zákona o 
vyvlastnení nehnuteľností (práv) na diela 
verejného záujmu, na ciele stavebného 

r uchu a o Všeobecnom stavebnom 
družstve.

Vláda Slovenskej • republiky podľa § 2 
zákona č. 200/1944 Sľ. z. nariaďuje:

§ L
Účinnosť zákona č. 177,1940 Sl. z. oa 

predlžuje do 31. 'decembra 1949.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr. Štefan Tiso v. r.

Haššik v. r. Dr. Kočiš v. r.
aj za min. Macha Dr< Medrický v. r. 
Dr. Pružinský v, ’r. Dr, Ondruška v. r.

45.
Nariadenie 

zg dňa 16. decembra i944 , 
o prirážke k niektorým prevodným 

poplatkom.

Vláda Slovenskej republiky podľa §' 2 
zákona č. 200/1944 Sl. z. nariaďuje:

§ L
K poplatkom z prevodov nehnuteľ

ného majetku — okrem prípadov dede
nia a darovania — určuje sa 3O°/o priráž
ka, ktorá je súčiastkou poplatku.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účíinnoisť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií.

Dr, Jozef Tiso v. r,
Dr, Štefan Tiso v. r, 

Haššik v. r. Dr, Medrický v. r.
Dr, Pružinský v. r. Ing, Lednár v. r. 
Dr. Kočiš v. r. Dr, Ondruška v. r.

4®.
Vládne nariadenie 

zo dňa februára 1945, 
ktorým sa vykonávajú niektoré ustano
venia zákona o Slovenskej vysokej škole 

obchodnej.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 
ods. 1 zákona č, 248/1944 Sl. z. nariaďuje:

DIEL PRVÝ.
Organizačný poriadok.

§L
Úlohou Slovenskej vysokej školy ob

chodnej (v ďalšom texte — ‚‚Škola“) je 
poskytovať svojim poslucháčom — na zá
klade zásady slobody vyučovania a štúdií 
— dôkladné teoretické i praktické znafo- 
sti hoisipodáriske, najmä so zreteľom na 
podnikové hoispodárstvo1, viesť posluchá
čov k samostatnému vedeckému bádaniu 
a tvorivej činnosti, vychovávať kandidátov 
profesúry pre obchodné učilí'štia a starať 
sa o mravnú výchovu pccjúc’háčov.

§ 2.
(J) Štúdium na Škole trvá 8 semestrov 

(4 roky).
(2) Predmety, počet prednáškových a 

cvičebných hodín pre jednotlivé predmety 
ako- aj rozvetvenie štúdila na študijné sme
ry určuje študijná osnova (§ 2 ods. 2 zák. 
č. 248/1944 Sl. z.).

§ 3.
Úradnou a prednáškovou rečou Školy 

je slovenčina, nakoľko povaha predmetu 
alebo výnimočné dôvody nevyžadujú inú 
prednáškovú reč.

§ 4.
Škola podlieha dozoru Ministerstva 

školstva a národnej osvety.
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§ 5.
(') Administratívnu a finančnú správu 

Školy vykonáva Kuratórium.
(2) Kuratórium je právnickou osobou; 

jeho úlohou je najmä:
a) z prostriedkov určených zakladateľ

mi a udržiavateľom Školy udržovať a viesť 
Školu tak, aby mohla splniť svoj učebný 
cieľ,

b) zabezpečiť stály styk Školy s ve
rejnosťou, hájiť a zastupovať záujmy Ško
ly navonok,

c) vykonávať bezprostredný dozor nad 
pôsobením Školy na povznesenie sloven
ského ihospo dánskeho života,

d) napomáhať rektorovi a profesor
skému sboru pri pedagogickej správe 
Školy.

(:i) Složenie Kuratória a podrobnosti 
najmä o spôsobe jeho rozhodovania, o pô
sobnosti, o funkcionároch, o zásadách 
hospodárenia a pod. určuje osobitný šta
tút Kuratória, ktorý podlieha schváleniu 
ministra školstva a národnej osvety.

§ 6.
(]) Na Škole vyučujú riadni profesori, 

mimoriadni profesori, súkromní docenti, 
lektori a suplenti.

(2) Riadnych a mimoriadnych profeso
rov vymenúva prezident Republiky na 
návrh ministra školstva a národnej osvety 
z kandidátov, určených Kuratóriom po 
vypočutí profesorského sboru.

(3) Lektorov, suplentov a asistentov 
ustanovuje Kuratórium na návrh profe
sorského sboru. Ustanovenie podlieha 
schváleniu ministra školstva a národnej 
osvety,

P) Vedecké pomocné sily ustanovuje 
profesorský sbor so schválením Kuratória 
na čas potreby, najdlhšie na 1 rok.

p) Všeobecné zásady predpisov plat
ných pre právne, služobné a platové po
stavenie profesorov, súkromných docen
tov a asistentov štátnych vysokých škôl 
platia, nakoľko sú slučiteľné s právnym 
postavením zamestnancov neštátnej vyso
kej školy, obdobne aj pre profesorov, sú
kromných docentov a asistentov Školy, 
Podrobnosti určuje služobný, platový a 
disciplinárny poriadok zamestnancov 
Školy (§ 12).

§ 7.
(') Pedagogickú správu Školy vykoná2 

va profesorský sbor,

P) Členmi profesorského sboru sú: 
riadni a mimoriadni profesori, dvaja zá
stupcovia volení zo súkromných docen
tov a dvaja z lektorov a suplentov na dva 
študijné roky a potvrdení Ministerstvom 
školstva a národnej osvety. Okrem zá
stupcov volených možno na zasadnutie 
pozvať s prípadu na prípad aj iného pred
nášajúceho, ak sa v profesorskom sbore 
rokuje o veci jeho predmetu-sa týkajúcej. 
V takom prípade má pozvaný poradný 
hlas.

P) Na čele profesorského sboru je rek
tor, ktorého na funkčné obdobie dvoch 
študijných rokov zpomedzi riadnych pro
fesorov Školy vymenúva na návrh mini
stra školstva a národnej osvety prezident 
Republiky. Po dobu trvania jeho funkcie 
patri rektc'roivi fLÚLuI „Magnifieus“.

P) Zástupcom rektora je jeho pred
chodca vo funkcii (prorektor), v jeho ne
prítomnosti — hodnosťou najstarší člen 
profesorského sboru.

p) Do pôsobnosti profesorského sboru 
patria veci, ktoré sa týkajú vyučovacej 
správy a pestovania vied, disciplíny a ho
spodárskeho spravovania Školy vo vše
obecnosti, ak nie sú vyhradené Kuratóriu 
alebo rektorovi. Profesorský sbor vyba
vuje všetky personálne veci profesorov, 
súkromných docentov, lektorov', suptlén- 
tov, pomocných vedeckých síl, ako aj 
veci poslucháčov, ústavov, taktiež roz
hoduje disciplinárne vo veciach profeso
rov, súkromných docentov, lektorov, sup
lentov, asistentov a pomocných vedec
kých síl, ako aj poslucháčov Školy, po
dáva mienku Kuratóriu vo veciach roz
počtu, oslobodenia od školného, študij
ných osnov, skúšobného poriadku a pod.

§ 8.
(‘) Na pozvanie rektorovo schádza sa 

profesorský sbor na riadne alebo mimo
riadne zasadnutie. Riadne zasadnutie svo
láva rektor podľa potreby, mimoriadne 
len, ak o to požiada aspoň 1/:1 všetkých 
členov profesorského sboru.

P) Každý člen profesorského sboru je 
povinný zúčastniť sa na celom zasadnutí 
alebo sa riadne ospravedlniť.

p) O zasadnutiach sboru spíše sa zá
pisnica, ktorú treba predložiť do 8 dni 
Kuratóriu a Ministerstvu školstva a ná
rodnej osvety.

P) K platnosti usnesenia profesorské
ho sboru je potrebná väčšina prítomných 
na hlasovanie oprávnených členov a pri- 
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lomnosť aspoň jednej polovice všetkých 
členov profesorského sboru.

(5) Usnesenie sboru vykonáva zpravi
dla rektor. Ak má na to vážne dôvody, 
môže odmietnuť vykonať usnesenie sbo
ru; v takomto prípade vec predloží na 
najbližšom jeho zasadnutí a ak ani za no
vé usnesenie profesorského sboru nemô
že vziať zodpovednosť, predloží vec Ku
ratóriu.

(“) Podrobností k ustanoveniam ods. 1 
až 5 určuje rokovací poriadok, na 'ktorom 
sa usnáša profesorský sbor. Rokovací po
riadok a jeho' prípadné zmeny schvaľuje 
minister školstva a národnej osvety.

§ 9.
(’) Poslucháči sú riadni a mimoriadni.
(2) Podmienkou pre prijatie za riadne

ho poslucháča je predchádzajúce vzdela
nie preukázané. skúškou dospelosti z 
gymnázia (reálky) alebo z obchodnej aka
démie, alebo skúškou dospelosti s vyzna
menaním na vyššej odbornej škole, alebo 
skúškou dospelosti na učiteľskej akadémii 
a preukazom o úspešnom absolvovaní abi- 
turientského kurzu pri obchodnej aka
démii,

f‘) Za riadneho poslucháča možno pri
jať aj uchádzača s rovnocenným vysved
čením získaným na cudzozemskej stred
nej škola. 0 rovnocenncisti, ako aj o prí
padnom zhodnocovaní štúdia a skúšok na 
cudzozemskej vysokej škole rozhoduje 
.MimJstersitivo školstva a národnej osvety.

(4) Za mimoriadneho poslucháča mož
no prijať toho', kto dosiiahol 18, rok a pre
ukáže sa dostať očnými vedomosťami; aby 
mohol porozumieť zvoleným prednáškam.

(•j Profesorský sbor je oprávnený pri
pustiť ako hostí na prednášky jednotli
vých predmetov alebo na cvičenia osoby, 
od ktorých možno očakávať, že ich prí
tomnosť nebude na ujmu vyučovacím úče
lom.

('•) Poslucháči sa zapisujú na začiatku 
študijného roku v pravidelných termínoch. 
Mimo týchto termínov možno posluchá
čov zapísať len so súhlasom Ministerstva 
školstva a národnej osvety. Riadni poslu
cháči sa imatrikulujú a složia imatriku
lačný sľub. Imatrikulačný sľub treba opa
kovať pri prerušení štúdia na čas dlhší 
než jeden rok.

(7) Od poslucháčov (ods. 1) sa vyberá 
školné, imatrikulačný poplatok ako aj prí
padné ďalšie poplatky.

(8) Nemajetných tuzemských posluchá
čov, ktorí vykazujú predpísaný študijný 
prospech, môže Kuratórium na návrh pro
fesorského sboru oslobodiť od školné
ho, a to celkom alebo zpolovice.

(9) Výšku školného a ostatných poplat
kov, ako aj podrobnosti o spôsobe plate
nia školného a poplatkov určuje na ná
vrh Kuratória minister školstva a národ
nej osvety,

(Io) Podrobné predpisy o prijímaní a 
vystupovaní poslucháčov, o imatrikulácii, 
o štúdiu, právach a povinnostiach a dis
ciplíne poslucháčov vydá minister škol
stva a národnej osvety.

(1J) Disciplinárny poriadok pre poslu
cháčov vydá na návrh profesorského sbo
ru Kuratórium; schvaľuje ho minister 
školstva a národnej osvety. Pre discipli
nárny poriadok treba použiť zásady dis
ciplinárneho poriadku platného pre po
slucháčov štátnych vysokých škôl.

§ IO-
P) Riadni poslucháči na Škole skla

dajú dve štátne skúšky: prvú čiže vše
obecnú štátnu skúšku a druhú čiže od
bornú štátnu skúšku, a to pred skúšob
nými komisiami, ktoré vymenúva a od
voláva minister školstva a národnej osve
ty-

(2) Prvá štátna skúška (všeobecná) ob
sahuje predmety základné a všeobecne- 
technické, druhá štátna skúška (odborná) 
— predmety odborme-iteichniclké.

(3) Z povinných predmetov sa sklada
jú prospechové skúšky,

(‘) Všetky ústne skúšky sú verejné. O 
úspešne vykonanej štátnej skúške sa vy
dá vysvedčenie o štátnej skúške, o pro
spechových skúškach •—• vysvedčenie o 
prospechu. Po úspešnom složení druhej 
štátnej skúšky vydá sa absolventovi di
plom komerčného inžiniera.

(’) Mimoriadni poslucháči môžu ob
držať len vysvedčenie o správaní sa a 
o návšteve prednášok na Škole. Hostia 
neobdržia nijaké vysvedčenie.

(G) Podrobné predpisy o štátnych skúš
kach, o skúšobných komisiách a o skúš
kach prospechových určuje skúšobný po
riadok (§ 2 ods. 2 zák. č. 248/1944 Sl. z.).

§ H.
(’) Pri Škole obchodnej sú zriadené 

tieto ústavy:
a) Ústav podnikového hospodárstva 

s oddelením hospodárskeho početníctva,
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b) Ústav národného hospodárstva,
c) Ústav hospodárskeho práva,
d) Ústav tovaroznalectva a technolo- 

gie,
e) Usitav geografický,
f) Ústav pre štúdium cudzích jazykov. 

Na čele každého' ústavu stojí predno
sta ústavu, ktorý je zodpovedný za úspeš
né vedenie ústavu. Prednostu ústavu vy
menúva na návrh profesorského sboru 
Kuratórium so schválením ministra škol
stva a národnej osvety.

(2) Na uľahčenie vedeckého bádania a 
štúdií pri ústavoch zriadená je odborná 
a pri Škole všeobecná (knižnica; knižnice 
sa spravujú podľa osobitných knižničných 
poriadkov, ktoré vydá Kuratórium na ná
vrh profesorského sboru.

(3) Administratívne veci Kuratória a 
finančné veci Školy vybavuje kuratoriál- 
na kancelária, veci správy Školy — rek
torská kancelária.

§ 12.
Služobné a platové pomery admini

stratívnych úradníkov, kancelárskeho a 
zriadeneckého personálu rektorskej a ku- 
ratoriálnej kancelárie upravuje služobný, 
platový a disciplinárny poriadok zamest
nancov Školy, ktorý po vypočutí profe
sorského sboru a so schválením ministra 
školstva a národnej osvety vydáva Ku
ratórium.

DIEL DRUHY.
Rigorózny a promočný poriadok.

§ 13.
f) Absolventi Školy, ktorí úspešne 

složili štátne skúšky, a od druhej štátnej 
skúšky uplynuly najmenej dva roky, mô
žu dosiahnuť doktorát obchodných vied 
(doctor rerum cbmmercialium, RCDr) na 
Slovenskej vysokej škole obchodnej v 
Bratislave, ak predložia vedeckú rozpra
vu (dizertáciu) z vyvoleného predmetu a 
složia prísnu skúšku (rigorózum).

(2) Účelom dizertácie a rigoróza je zi
stiť, či a v akom stupni nadobudol kan
didát spôsobilosť samostatne vedecky 
bádať.

§ 14.
(') Kandidát podá Rektorskej kance

lárii Školy žiadosť, v ktorej vyznačí hlav
ný a vedľajší predmet prísnej skúšky a 
pripojí tieto doklady:

a) svedectvo o prvej a druhej štátnej 
skúške na Škole,

b) svedectvo zachovalosti od prísluš
ného úradu svojho posledného bydliska, 

c) dizertáciu v štyroch exemplároch 
písanú strojom alebo tlačenú, sošitú ale
bo viazanú,

d) osvedčenie, že nepoužil predloženú 
dizertáciu inde pre dosiahnutie hodnosti 
doktorskej,

e) osvedčenie, že vypracoval dizertá
ciu sám a že použil iba tie pomôcky a 
pramene, ktoré udáva v práci,

f) potvrdenie o zaplatených taxách.
(’) Kandidát, ktorý ukončil štúdia na 

niektorej cudzej vysokej škole 'obchod
nej rovnocennej so Slovenskou vysokou 
školou obchodnou v Bratislave musí naj
prv dosiahnuť — prípadná nostrifiká
ciou — vysvedčenie o druhej štátnej 
skúške na Slovenskej vysokej škole ob
chodnej v Bratislave; toto ustanovenie sa 
netýka tých kandidátov, ktorí dosiahli 
vysvedčenie o druhej štátnej skúške na 
Vysokej obchodnej škole v Prahe do 31. 
decembra 1939, alebo na Nemeckej vy
sokej škole obchodnej v Prahe do 31. de
cembra 1941 a tých kandidátov, ktorí na
dobudli vysvedčenie o druhej štátnej 
skúške pred komisiou ustanovenou Mini
sterstvom školstva a národnej osvety po
dľa výnosu č. 35.385/40-IV 1 zo dňa 19. 
augusta 1940 a podľa neskorších výnosov 
pri Slovenskej vysokej škole technickej 
v Bratislave.

t? 15.
Predmetom dizertácie musí byť pô

vodná vedecká práca z disciplín podniko- 
hospodárskych, národohospodárskych ale
bo hospodárskoprávnych.

$ 16.
(l) Rektor po preskúmaní žiadosti kan

didátovej poverí posúdením dizertačnej 
práce dvoch riadnych a ak ich niet, dvoch 
mimoriadnych profesorov toho odboru, 
ktorého sa dizertácia týka. Ak nie je ten 
odbor zastúpený, môže byť referentom 
riadny alebo mimoriadny pro‘esor odboru 
obsahove najbližšieho. Referenti podajú 
o rozprave písomné dobrozdanie a vyslo
via sa, či možno kandidáta pripustiť na 
prísnu skúšku.

(-) Ak sa zhodujú obaja referenti vo 
svojom úsudku, oznámi rektor kandidá
tovi ich výrok; ak si odporujú, ustanoví 
rektor tretieho referenta.
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( ) Rcprobovanie dizertácie m.i rovna
ký účinok, ako reprobovanie pri prísnej 
skúške.

S IN
Prísna skúška ústna (rigorozurn) je ve

rejná a trvá najdlhšie dve hodiny. Vzťa
huje sa na k-avný predmet-, ktorého sa 
týka vedecká rozprava a na predmet ve
dľajší, kandidátom voľne zvolený. Týmto 
druhým predmetom môže byt každý od
bor zastúpený na Škole riadnym alebo 
mimoriadnym profesorom, ale v každom 
prípade jedným zo skúšobných predme
tov musí byť podnikové hospodárstvo.

S 18.
Skúšobná komisia sa skladá z rek

tora alebo jeho zástupcu ako predsedu, 
z cboch referentov dizertácie, ako exa
minátorov hlavného predmetu, a z exa
minátora predmetu vedľajšieho. Examiná
tori majú byť zpravidla, riadni alebo mi
moriadni profesori skúšobných predme
tov. Ak by bolo treba, nech sú prihraní 
mimoriadni profesori skúšobných odborov 
najbližšie príbuzných.

j2) Hneď po skúške usnáša sa skúšob
ná komisia hlasovaním o konečnom vý
sledku, ktorý znie: ‚‚složil s vyznamena
ním‘1, ‚‚složil“, ‚‚nesložil". Pri rovnosti 
hlasov určí sa známka podľa hlasov me
nej priaznivých.

§ 19.
Ak kandidáta pri ústnej skúške re

probovali, skúšobná komisia vymeria mu 
šesťmesačnú lehotu na opakovanie. Ak 
ho na tejto skúške znova reprobovali, bu
de ju môcť opakovať ten raz, a to nie 
skôr nož uplynie rok. Ak kandidáta i 
tretí raz reprobovali, nebude už môcť do
siahnuť doktorát obchodných vied, a ak 
by nadobudol doktorský titul v cudzine, 
dýolom sa mu nen-clstrífikuje.

§ 20.
Promóciu vykoná za predsedníctva 

rektora Slovenskej vysokej školy obchod
nej jeden riadny profesor ako promótor 
vo forme sľubu kandidáta. Výšku rigoróz
nej a promočnej taxy ako aj taxy za po
súdenie dizertácie a ich použitie určí Ku
ratórium so schválením ministra školstva 
a národnej osvety.

§ 21.
Ak niekto dosiahol nečestným spôso

bom (napr, falšovaním vysvedčenia, ne

správnym vyhlásením o tom, že dizertá
ciu vypracoval sám a pod.) toho, že ho 
pripustili na prísnu skúšku, či promóciu, 
je prísna skúška prípadne i doktorát ne
platný, nehľadiac na následky, ktoré ta
kú osobu postihnú podľa trestných záko
nov. Neplatnosť vyhlasuje podľa usnese
nia profesorského sboru Školy rektor.

§ 22.
O nostrifikácii cudzozemských dokto

rátov rozhoduje na návrh profesorského 
sboru Ministerstvo školstva a národnej 
osvety.

k 23.
Profesorský sbor môže so schválením 

ministra školstva a národnej osvety jed
nohlasným usnesením udeliť čestný dok
torát obchodných vied osobám, ktoré sa 
zaslúžily o obchodné vedy.

DIEL TRETÍ, 
Habilitácia súkromných 

docentov,
§ 24.

Kým sa nevydá pre Školu osobitný 
habilitačný poriadok, môžu sa habilitácie 
súkromných docentov konať podľa pravi
diel platných pre štátne vysoké školy, na
jmä podľa rakúskeho habilitačného po- 
r.’o.óku č. 19/1888 R. z. a neskorších do
plnkov a zmien.

DIEL ŠTVRTÝ,
Spoločné a záverečné 

ustanovenia,
S 25.

Medzi Vysokou obchodnou školou po
dľa nariadenia s mocou zákona č. 248/ 
1941 Sl. z. a Slovenskou vysokou školou 
obchodnou podľa zákona č. 248/1944 Sl. 
z. je právna kontinuita.

$ 26.
Subsidiárne platia pre Školu predpisy, 

platné v deň nadobudnutia účinnosti toh
to nariadenia pre Slovenskú vysokú ško
lu technickú v Bratislave.

§ 27,
Toto nariadenie nadobúda účinnost 

dňom vyhlásenia: vykoná ho minister 
školstva a národnej osvety.

Dr, Štefan Tiso v. r.
Dr, Kočiš v. r.

Tlač; Kníhtlačiareň Andreja v Bratislave.
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