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Prof. Dr. K., Laštovka : 

Obecní zrízení na Slovensku. 
Obce v Uhrách mely do. r. 1848 úlohu podrízenDU ; z nejvetší 

části byly podrob eny pDzemkovým vrchilOstem (čl. IX: 1836), jenom 
královská svobodná mesta tešila se lepšímu postavení, ale komitátiim 
se nijak nerovnala. 

Zmena k Iepšímu obcí nastala tu teprve zákonodarstvím z roku 
1848. PD r. 1867 byty právní pomery Dbcí v Uhrách upraveny zák. 
čl. XVIII: 1871, který byl zmenen a doplnen zák. cl. V: 1876; místD 
nich nastoupilo nyní platné obec. zr. čl. XXII: 1886. 

Vetší zmeny v obec. zľízení byly od té doby provedeny v mire 
nepatrné; sem patrí zák. čl. LVIII: 1912 o podpore rozvoje mest mu~ 
nicipálních a mest s regulovaným magistrátem. V tomto zákone byl 
_ministr vnitra poukázán, aby do 2 let pripravil osnovu ' o organisaci 
mest, není me však známo, zda osnova viibec byla snemu podána. 
Chara~teristické znaky uherského. obec. zrízení jsou: 

I. Zákon zná 3 tfídy obcí; mesta s regulov. magistrátem, velké, 
malé obce; mesta s regul. magistrátem líší se od druhých obcI orga
nisací (mají úrednický magistrát) a širší piisobností. 

Obce veliké i malé mají stejnou organisaci, ale líší se od sebe 
tím, že ' malé obce jsou seskupeny, pokud jde o výkon té to piisobno
sH, v obvody se společným obvodním notárem. 

2. VedIe techto obcí v právním smyslu byly však na Slovensku 
obce, je,ž pouze fakticky byly obcemi, ale právne byly župami, . -
jsou to tak zv. municipální mesta čili mesto s právem juridikčním a 
to Bratislava, Košice~ Komárno, Baňská Štiavnica. Mesta ' ta jsou po
dro,bena zákonu župnímu čl. XXI: 1886, ale po.nevadž byla fakticky 
obcemi, jejich .Drganisace jest bližší mestiim s ngulovaným magistrá
tem nežli venkDvským Župám (komitátiim), ba nekteré ,predpisy obec 
zfízení na pr. o hospodáfství obecnim , se na ne primo vztahují na 
.§ 164 obec. zr. . 

Organisace obecní na Slovensku byla teda dosti pestrá; (2 me-
sta municipální (p'rávne župy) pres 30 regulovaných, velké obce, malé 

, obce) - že by byla vyžadována potrebami obce nebo státu, zkuše
,nosti nepctvrzujL Mnohé mesto s regulov. magistrátem nijak se zvlášte 
n'eIíšiIo Ol~ velkych obet ' 

3 



34 

Ve smyslu zákona ze dne 28.110. 1918, č. 11 Sb. zák. a nar 
iyto predpisy v obcích zustaly v platnosti i v naši republice ; - dIe 
'čl. 1. všechny úrady samosprávne státní i župní, ústavy státní, zem
ské okresní a zejména i obecní jsou podrízeny národnímu výboru a 
prozatím úradují a jednají die dosavadních p I a t n Ý ch z á k o n II a 
,narízení. 

RepubIikánské iákonodarství provedlo otganisací obcí na Slo-
'vensku tyto zmeny: ' -

1. Zákonem, ze dne 10.'112. '1918, ' č. 64 bylo' ustanovéno: a) že 
:.se všechný me,stské i ohec'ní Výbory' ha Slovensku ' roipustí' a jejich 
{pravomoc prejde na komisé 'zmocnencem vlády" ,ustanovené ' ~ § 'L, 
,(což se také stalo); b) že samosprávní hodnostári se prozatímne po~ 
nechají ve svých úradech s dosavadnírni požítky, složí-li slib po-

, 'siušnosti Čs. repubUce ' á, uzná-Ii 'zmocI)enec vlády, ,že 'i jinak 'jsou se 
:své úkoly. " . , 
, ' 2. Pro všechny obce repnbliky Československé byl vydán · nový 
'voleb,ní,fád - ze .dne 31.11. 1~.19, č. 75, který 'na Slove'nsku nabyl 
·dle § 76 účinnosti dnem 31.112. 1920; § '3 č. 4 tohoto zákona byl 
:zmenen zákon ern z 18 .. 13. i 920, č. 163 a nabyl na SÍovensku ú,čin· 
~nosti dnem 31.112. 1920: ' . " 

Rozsáhlá novelisaée 'vblebniho rádu ,do obcí byla pák pro
"edena zákonem ze dne ' ľ4. 17. 1922, ai 253 s účinností ode dne 
.26.18 .. 1922. : . , ' ' , . 

3. Současne s' volebníÍn rádem ze dne 31.11. 1919, Č. 75 byla ' 
'vydána i rak zv. novela k obecnírnu zfízení ze dne 7.112. 1919, č.76, 
jež však na Slovensku mela nabýti platnosti pozdeji, t. j .. dnem, jenž 
má býti určen nafízením § 26. -
- . Nafízení to do sud vydáno nebylo. 

,4 ... V novele té (§ 23) byia vláda z~ocnena do konce r. '1919 
k slučování a rozlučování obcí i ' zmene jich hranic. Ponevadž 'novela 
neplatila na Slovensku, nemelo toto 2;mocnení, jež bylo prodlouženo 
zákonem ze dne 19,112., Č. 8 1920 pro Slovensko významu. 

Toto zmocner1Í bylo vláde udeleno i pro Slovensko ' teprve od 
5.15. 1920 do 'konce roku 1920 zákonem ze dne 14.14. 1920, ·č. 285, 
jen ž byľ nélhrazen zák:onem ze dne 1813. 1921, Č. 117 s; účinností ode 
dne 31.13. 1921 do konce r. '1922. 

§ 1 a 3 tohoto zákona byl ľruenen zákonem ze dne 21.112 1922 
Č. 406; zmocnení vlády k slučování a rozlučpvání obcí ' a zmene~ hra

'nic na ' Slovensku i Podkatpats'ké Rusi bylo za istých podmínek pro-
dlouženo do konce r. 1924. \ 

Pro Slovensko a P~dk. Rus me'lo ' býti stanove,no vládním na
'rízením, kterým ' orgámim' má vláda ~pbskytnouti príležitost, aby se vy
jadriIy, ale nafízení to nebylo vydáno. 
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5. lákonem ze dne 22.;3. 1920, č. 210 (§ 1) byl a vláda zmoc
nena, aby, vyžadnjí-li toho verejné zájmy; nehledíc k . plat~ému právu 
narízením 

mestá s regulov. magistrátem prohlásila z~ velké obc.e, nebo 
mesta s právem municipálnim prohlásila za mesta s regulova-

ným magistrátem nebo velké obce. ' , 
Ustanovení to bylo výslovne v platnosti ponecháno z4konem te 

dne 18./3. 1921, č. 117, § 9 a bylo provedeno narízením vládním ze 
dne 21./9. 1992, Č. 275. 

6. lákonem ze dne 22./3. 1920, č. 211 byly ob~cní a .obvodní 
notári ve velkých a malých obcíéh postátne!1i - a zákon ten byl pr.o
veden narizei1ím ze dne 4./6". 1920, Č. 383 a ze dne 12./10. 192Q, 
Č. 572 a Č. 573. ' 

7. lákonem ze dne 21./3. 1920, Č. 233· meli býti nekterí úred
nici v mestecn s regulov. magistrátem postátneni, al~ zákon tento 
nabyl sice účinnosti dne 15./4. 1920, ale proveden s nekterými zme'
nami teprve zákonem ze dne 13./7. 1922, 'č. 243. 

8. lákonem ze dne 12./8. 1921, č'. ' 329 a prov. narízením ze 
dne 27./4. 1922, Č. 243 bylo prechodne, ale podrobne upraveno fi
nanční hospodárství obcí a mest s právem municjpál~im (tak zv. 
obecní finanční novelIa). 

9. Zákonem pak ze dne 31./7. 1922, Č. 243 bylo prozatímne upra
veno zfízení obcí na Slovensku (tak zv. slovenská obecní novella) ; 
prov. nar. vydáno dn'e 23.[11. 1922, Č. 335). ' 

10. Posléze dotýká se obcí i župní zákon ze dne 29./2. 1920, 
Č. 126, který na Slovensku od 1./1. 1923 platí. lákon v § 99 tohoto 
zákona vyhražený o orgánech dozor nad obce mi na Slovensku vy-
konávajícich byl vydán dne 30./6. 1921, Č. 241. ' , 

RepubIikánské zákonodárství , se tedy zásadne omezovalo Jen na 
částečné úpravy, jež zdaly se býti vzhledem k novým pom,erilm nutny 
a ponechávalo novou všeobecnou úpravu obecního zrízeAí dobe po-
zdejší. - . . 

Platí tedy na Slovensku f nadále predprevratové obecní zrízení 
čl. XXII: 1886 se zmenami, jež by ly novými zákony provedeny. 

Kdežto však ~ zemích historických nové zákony celkem dobre 
navázaly na platné obecní 'zfízerií, reformy poprevratové zpiisobují 
v obectlím zfízení slovenském na zcela jiných prindp'ech a jinak sy
stematicky vybudovaném značné potíže výkladové, takže mimodek 
vzchäzí otázka, zda by nebylo lépe na pr. obecní "zfízení české na 
Slovensku, ovšem v nynejší úprave, ' proste recipovati. Tim by byl 
zjednánzákon, který nEsporne potrebárh obEcním svojí pružnosti plne 
vyhovuje a dlouholetou praksí . úradii a' správního . s'oudu jest ' tak mer 
ve všech otázkach vyložen. 

3' 
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Pokusím se nyní uvésti, která jednotná ustanovení platného zft
:zení obecního jsou novými zákony dotčena. 

Čl. XXII: 1886 pojednává v prvé hlave §-u 1. a 2. o obcích 
vitbec. -

K dosavadním 3 kategoriím (mesta s regulov. magisfrátem, ve
liké .obce, malé obce) pristupují dIe §- u 21. slov. novelly veliké obce 

~s rozšírenou pitsobnostL 
a) Mesta s regulovaným magistrátem j30U nyni pouze 2: Brati

'~lava a Košice, - jež podle zákona ze dne 13.17. 1922, Č. 243 a §-u 
L a 20. vlád. nar. ze dn·e 23.111. ·1922, č. 335 prestaly býti dnem 

.30.111. 1922 mesty municipálními. Ostatne jest zľízení jejich dIe nové 
:úpravy od dosavadní organisace mest s ·regulov. magistrátem dosti 
-odchylné, což souvisí práve s bývalou jich povahou jako mest muni
'cipálních a snahou prechod agendy co nejlépe provésti. 

b) Všechna bývalá mesta s regulov. magistrátem byla prohlá
"Šena za velké obce a to jednak již dríve na základe naľízení ministra 
-s plnou mocí, na pr. Krupina, Revúca Veľká, Lubichy, jednak na zá
·klade § 1. zákona Č. 210120 vládním narízením ze dne 21.19. 1922, 
Č. 275 a vyhláška ze dne 22.112. 1922, Č. 412. Za velké obce byla 
prohlášena i 2 municipální mesta; Baňská Štiavnica a Komárno. 

c) Pokud jde o mesta .s rozšírenou pitsobností, jest vláda v §-u 
21. slovenské novely oprávnena zmocniti u r č i t é velké obce, totiž 
ty, jež byly 

1. až dosud municipálními mesty nebo mesty s regulov. magi
strátem, nebo 

2. jež mají . ráz mesta a mohou agendy rozšírené pitsobnosti 
spravovati a náhledy na to nésti, aby obstarávaly nekteré agendy 
vytčené v §-u 22 obec. zríz., jež dosud obstarávala mesta s regulov. 
magistrátem. 

Agendy ty jsou: 
a) polície verejných míst, viničn ·á, tržní, stavební a zdravotní. 
b) provádení živnost. rádu a rozhodování určitých sporit ze slu

žebního pomeru mezi službodárcem a zamestnaným . 
. Vláda jest zmocnena prénésti na obec n e k t e r é záležitosti. 

ale zajisté mitže pfenésti na obec v š ech n u agendu v §-u 22 , 
uvedenou. 

Co do normálního ľIzení; jest treba, aby 
a) byli vyslechnuti župani i župní zastupitelstva, 
b) presun byl proveden narí~epím vládním. 
V naľIz.ení musí býti stanoveno: · 
a) jakým zptisobem, 
b) kterými orgány mají býti fyto agendy obstarávány. 
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Pochybno jest, . zda vláda muže agendu jednou sverenou.odvo
lati; zda tedy pľenesená agenda 'nestává se častí sá 'mostatnepu:;~b~ 

nosti obecní. 
, V každém príplde bylo by účeino v naríz~ní si vymínjti pfi-

Ipadné odvolání presunu. 
_ Ovšem § 21. ne,nabyl dosud účinnosti (,r. § 1 prov. nar. 
'č. 335122 z duvodu me neznámých). 

Vláda tedy určí, zda obec s rozšírenou pusobnqstí bude novou 
.agendu obstarávat orgány volenými (obec. zastup., obec .. radou, ko
misemi), čí úredníctvem neb sborem úredníku, či zda s?~d ~u,d~ . m~zi 
,orgány ty rozdelena - a dále urči pravidla pro projednavam teto 
agendy (statut). S tím souvisí i ustanovení § 22 slov. novely, že 11sta

-~ovení § 13, odst. 1.. 2. a 4. zákona č. 233120 pl.ad pro mesta s roz-
:šírenou pusobností. . 

vývoJ jde nesporne kunifikaci obcL Brati:;lava a Košice ob-
.držely zvláštní úpravu spíše z duvodu prestižních; všechny ostatní 
obce jsou buď veliko- nebo m:iloobce. Predpis o obcích s rozšírenou 
pusob:103tí nenabyl doma účinnosti a jest otázka, zda vý,hody z tohoto 
ustanovení nebudou vyvázeny nepfehlédnosti organisace obecní'. 

lDr. V. Fajnor: 

Dedičské právo na Slovensku.*) 
(P,c\waôo'vHm.i'e. ). 

IFri 'UI'ičo,vaní \ľtQizsaJlu dedičskej posl,u\plllo:sti !plOdIa Izákona mU,sí'me 
ffi.a1ť TIlaJ zrete.li nie[enzáslaiCllllé inľad.'iská, .aJ,e i ptr.aikrtÍJcké. lláslaiCllIlle 8,'), 
j atví sla ,otáz.~a Ided'iČts.k,ej .ptQtsltJ\.lJpnolslti .podlľ,al zálk. :talk, že, Olllla . n'3.Sitá:v:a , 
keď fIliet IPo:sledného 1p:OiI'ídeiI11a ,alebo :keď -o:stavite-ľ nem,enoval dedi/ča 
v.o sV101j'o/m pos.l.e-d'IlJorm !pIClI"ítdlelIllua, :ail,e!biO" ked h io, .mentOiVla:1 ~eln plI'e j.e,dIIl.iU 

'čjlalsLku ,Slv,Qtj.ej iP,oiZJotS,'ŤJrul,o 'srti, - ta: k,olnelČ'rue: ik·eď lITl·elruov'aJIllÍie dediča 
_ nena;bud1ne ú'činno,sti. T ,oto :prav.idlo Slpolčí'va na :zas.ade, 'že :pri kalŽ<;iej 
p,ozo'8talosti má Ibyť niekto ISUtcce,ssOI'o:m 'UiI1iverzálnym, ,či :Už lP:od.ľa 
zákona" aleho podil'a :posledného iP,o'ríde.nia. V ,dôslednom rprevedení 

'vedie ,táJto 'zásaida, 'k ;tlClm~, :že i v '~orm prip.afde nla;suáJVla, deldJenti 'e p,o/dľa 
záJk1ana, íketd iZlo;stav,itelľ nemenoval dedÍ/ba, ' atčk,olvek vy,č-enpa:lcelrú ;po-

c-z,olsta;'llolsť IOldkialZlmi. V lŤJolmtQt plI"í,palde je 'záJIWlll\l1e deldeni.f\ pl:'le iďedliča 
»p.ÚlhYlm m ,enOill» I(inane nomen.) , lelbo ved :ďediJčovi ne~ostaine .z l>IO!ZlO~ 
stal'osti ni,č. IA V1ša:k! ,foiI!má;lne hiľ,adi'aJc na v,e1c, jte' ·on :pretCl:sa SUCiCle'S:SIO,Tlorm 
UlniverzáJny,m, Ipatrí mu pná'VlOI uja,ť sa -držhy po'zo:sta.l:o,sti, :3J~ 1patrí mu 
;po'vinno,sť U:S,PIOkIOjji\ť všetk;ý'ch ve~iteľ,ov ,a - odlka'zo,vníkov.:· ICelá táto 
~álsa:d-ná k io,nš trUJklCia je vylb'U dOlv.aná na meravej ·te,oni, 'že os-oibn:o:sť 

. zos,ta:~it8;ľ-ov,a Iffius,í :by.ť úplne nahradená, rede : !Že' Imu.sí tb-Ylť ' ry nej 
:'P,oQu'a·CtOiV,ame. . ' . . 

íPtľ'laiktiJcky s:tojí 'V'ec ,QIV\šem ináJč : Keď ~dilta,z.y IÚpl1rue IVYičemp:áva1ú 
J)IO!zlolS,taílJo,s,ť, - !belztolho, !Žeiby Ibo.l ibýlv!ail dieldič rmenlOlvaný, - Nt,edy 'n-e
tre,ba zák,onného dedenia, le-bOl ny on,o bo,l,o - Imateriltlne 'lberlÚc -

*) Výť.alh z rukopiJsných . prednáš<Olk na univerzite .K:otIn.ens,kého 
'v BT ,a t li 's l ·a 'v e v 'zi:mn,o,m semeslt:ri 1922-23. 


