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Dr. Laštov ka: 

Obecní zrízení na Slovensku. 
(Pokračování.) 

II. hlava jedná v § 3. až 20. o v"fchnostenské moci obecní 
a o do.movském právu. 

Vrchnostenské moci obecní .podrobeny jsou dle § 3: 
a) po stránce osobní všechny osoby v obci bydlící nebo v ní 

meškající, 
b) po I~,tránce vecné vše chen majetek v obci nebo na jejím 

území. 
Z této moci jsou dIe § 4. vyňati: 

:a) pio stránce osobní členové vojska, námorníctva a zemské 
OIbrany 

1. js.ou-li v činné služoe, 
2. jen ve vecech, jež se týkají vojenSlké služby a jež vubec 

náležejí do pu'S'obnosti vojenských soudu. Vec jest nyní upravena 
§ 33. branného zál\iOna č. 193/1920 a pro'v. nafízenim § 136. č. 269/1921 
(branné 'pir'edpisy); sir. i zákon č. 154/1923 Sb. z. a n. 

b) po stránce vecné: 
1. budovy, 'sloužÍcí k stálému nebo do:časnému pobytu zeme

pána a jeho družiny ijejich prísllušenství. Ustanovení to, vyskytující 
se i v obecních rádech Č'eských, pozby10 nyní Zme1ll0U pomeru 
významu . 

2. budovy a prostory výlučne k opevňovacím a ]iným vojen
ským účel'um skutečne používané po tu dobu, co fe jich takto použí
váno, tedy zejména kasár.ny a cvičište. 

Osoby v obci jsou: 
1. príslušnki obecní, to jest ti, kdož v obci mají domov'ské 

právo; 
2. prespoIní. Kategorie spole,čníku obce v obecních zfízeních 

zemí historických v ruzném rozSIahu známá, na Slovensku není a jest 
také úplne zbytečná. · 

8 
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Domovské práv,o jest upraveno, v § 5. až 18. ,obec zfíz. a usta
novení ta zustaIa dIe § 13. ústav. zák. 1920 Sb. z. an. 20. Čís. 236 
v ptatnostil, pokud se ,tímto záko nem nemení, t. j. P'O'kud se v § 13., 
ods L 2., 14., 15. i 17. neCD- jiného neustanovuje. 

Domovské právo v Uhrách byIo poprvé upraveno § 6. až 19. 
zák. čl. XVIII: 1871 (ani prozatímní zfízení obecní z roku 1849 ani 
,obecní zfízení z roku 1859 nenaby.l!a v Uhrách platnosti. Sr. Mayer
hofer, II. díl, str. 979 a 1055 v pozn} Tato ustanovení by1a nahražena 
§ 1. až 15. zák. čl. V : 1876 a na místo nich pak nastoupily predpisy 
§ 5. až 18. nynejšího obecního zrízení. 

Starší ustanovení jsou duležitá, když jde o derivativní nabytí 
domovského práva: 

Úprava domovského práva na Slovensku jest nedo'state,čná 
cl sluší jen , lito,vati, že predpisy r a k. domovského zákona z r. 1863 
a '1896 nebyly na Slovensko pifi vydávání zákona o státním občanství, 

vztaženy a : to tím vice, kdyžte zákon rakouský nabyl judikaturou 
správního soudu presného a úradúm všeobecneznámého výkladu. 

, O domovském právu pojednal v tomto časopise Dr. Jan Novák, 
sešit 5., ručník VI. a možno na jeho výkLady poukázati; zejména 
pokud jde o výklad § 13., ods-t. 2. ústavního zákona Čís. 236/20. 
Sb. z. a ll. 

(P o z nám k a. Dr. Novák tvrdí str. 132, že zákon Čís. 236/20 nabyl 
ťčinnosti 16. července 1920; po mém soudu 'však nabyl zásadne účinnosti 
dIe zákona z 13. brezna 1919 č. 139, t. j. 30. den po vyhlášení a toliko ona 
ustanovení, jež se týkají pomeru k ,iiným státUm, nabyla účinnosti dny 
vyhláškou Čís. 492/20. stanovenými. 

Na str. 136. se uvádí) že proti usnes,ení ob-ec. zastupitelstva o žádosti 
za udelení domovského práva na základe § 2. domovské novel~y .možno 
podati odvolání do 14 dní k okr. Madu. Lhuta 14 dní byla pro zeme histo
rické stanovena teprve § 12. obecní rtovelly ze dne 7. února 1919 Čís. 76; 
tato novella nebyla dosud na Slovensko rozšífena a platí tedy na Slovensku 
pro odvolání všeobecná lhuta ISdenní dIe zat. čl. XX : 1901. 

Ustanovení § 18., odst. 2'. obec. zf. slovenského, že lze i proti 2 shod
ným nálezum ' podati stížnost ' (když byla odepr-ena príslušnost pro celý 
obvod okresu [str. 139.]) pokládám za zrušené vzhledem k § 2. zák. čl. 
XX : 1901. V pfípade § 18. lit. b) jest druhou instanCÍ ministerstvo a nikoli 
správní výbor). 

Výklad domovského práva obsahuje také kniha: Cs. štátne občan
stvo, domovské právo, opcia a priznanie čs. štátneho občanstva, kterou 
vydal Gustav Bauer a Dr. Pavel, Novák. Text zákona podávilií dá1e knihy: 
Dr. Ant. BreZský: Státní občanství a domovské právo a Žlábek a V áner: 
Státní občanstvÍ a domovské právo 1923.) 
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§ 14. byl PQozmenen § 28. finanční novelly (sr. prov. nar. odst. 8. 
k § 57. této noveHy). 

§ 19. a 20. j·ednají o území obecním; v § 20., odst. 2. v prvé in
stanci nyní rozhoduje župan, v 2. minister,stvo vnitra. Ustanovení 
o zmene· -obecního území pojata jsou nesystematicky do hlavy X. 
§ 1 48. 'a nás!. 

III. hlava jedná o právech a úkolech obcí. 

DIe § 2. obce ' 

a) vyrizují v mezích zákonu' samostatne své vnitrní veci, 
lb) provádejí narízení zákonu, vlády a municipia, týkající se 

správy státní a ImunicipálnL 
Pokud .obstarávaj{ s voj eveci, lze fíci, že vykonávají sam,o

statnou pusobnost, pokud obstarávají veci státní a municípia, pi'l
sobnost prenesenou. 

V samostatné pusobno'sti 
1. v š ech n y o,bce vykonávají prUsobnost v § 21. vytčenou, 
2. mesta s reguLovaným magistrátem nad t o pusobnost v § 22. 

uvedenou a agendu poručenskou elle § 23. 
3. Jisté velké 'Obce, poverené ministersltv,em, vykornávaly 

dIe § 23. rovnež agendu pQoručenskou. 

Na této pusO'bnosti byly provedeny tyto zmeny: 

l. PÓJsO'bno.st mest s regul. magistrátem mají nyní Bratislava 
a Koši'ce a zcela nebo jen na nekteré agendy obmezenou :budou ji 
míti ·dle § 21. slQov. nov. mesta 's rozšírenou pusolbiJ:OstL 

2. Právo vydávati statuty obecní (§ 14., 21., 56., 64. až 66.) 
upravené v § 27. až 29., dotčeno jest § 4. a 10. zákona Čís. 241/21 
o dozoru k obcím na Slovensku. Všechny statuty musí být i v ý
s lov n e Is,chváleny; pusobnost municipálních .výboru prešIla u mest 
magistrátních na župní výbory, u ostatnich obcí na okresní výbor. 

3. PrávQo vybírati dávky vlastními 'orgány nevztahuje se na. 
prirážky dIe § 42. fin. novelly . 

4. Zdravotní ' polície byla obdm, až na ·malé výjiniky, odňata 
zákonem Čís. 332/20 a Čís. 236/22 a prov. narízením Čís. 24/23 Sb. 
z. a n. 

5. Policie bezpečnostní, mravnostní a čellední muže býti obcím 
odňata, bud-ou-Li v nkh zrízenystátní policejní úrady dIe zákona 
Čís. 165/20 Sb. z. a ' .ll. ' 

6. PUls,obnos,t ve vecech poručenských dIe § 23. byla obcí-m 
dnem 1. ledna 1923 odňata zá~oriem Čís. 246/22 a prov. nar. Čís. 
326/22 Sb. z. a n. a prerresena na poručenské (sirotčí) úrady 
u soudu. 
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7. Že se úmysl vlády odníti obcím agendy v § 20. obec. noveHy 
Čís. 76/1919 uvedené a prenésti je na stát nebo na širší s,bory samo
správné vztahuje i na . Slo:vensk'O, jest nepochybno. Dosud však 
úmy'st! ten byl pr,o:veden p.okud jde o zdravotní policii (viz Čís. 4); 
pokud jde o školstvínárodní sr. § 35. zákona Čís. 292/20. 

§ 24. :až 26. upravují dozorčí moc municipií nad obcemi. Aby 
obce neprekročovaly své pUlsobnosti a p,lnily úkoly jim sverene, 
podrobeny js-ou dozorčí moci jednak hlavního služnéh'O, p.odžupana 
a vrchního župana, resp. nyní 'okresního a župlního úradu (u § 31., 89., 
91. až 105. zák. čl. XXII: 1886; § 57. B lit. b); § 68. lit. m), lit. r), § 71. 
zák. čl. XXI: 86,-§ 13. zák. čl. III : 1902) jednak municipál:ního výboru. 
Iilavní dozorčí prá:va municlpálníh'O výboru jsou: § 24. schvalování 
jistých usnesení, § 25. rozhodování o stížnoste,ch, § 26. zakročování 
z úfední povinnosíi. K dozorčímu právu náleží však i schvalování 
statutú, § 27. až 29., účastenství v disciplinární pflavomoci nad obec. 
orgány, § 91. až 93. 

§ 24. byl již zmírnen § 10. čl. XVIII: 1912, pokud jde o mesta 
magistrátnía pokud se týče finančního hospodáfství obcí, tedy 
v bodech lit. a) až c) pozbyl vubec platnosti. Kdo, na míst'O municipií 
udílí nyní :sch'V'álení, ustanovuje zálmn Č. 241/21. 

§ 25. upravuj-e právo a fízení rekursní; na finanční hospodárství 
se rovnež nevztahuje; tu platí výlučne finanční noveHa. 

Formáiní ustanovení odst. 3. a 4. 'byla jiste lnahražena zák. 
čl. XX : 1901. 

§ 26. rovnež netýká se finančního hospodáfství ubecního; 
o nemž ,pl.atí pouze ,pfedpisy noveHy finanční; v oSltatních oborech 
obecní čEnnosti však p'latí i nadále a p'Oskytuje municipiu, t. j. nyní 
dIe zák. Čís. 241/21 okresnímu resp. župnímu výboru velmi roz
sáhlé právo zakročovati z úfední povinnosti. 

IV. hlava jedná 'o obecním zastupitel:stvu (§ 32. až 54.). 

Obecní zastupitelstvo jest primérním orgánem obecní samo
správy. Počet členu jeho dIe puvodníhoobec. zr. slovenského fídil 
se počtem obyvatelstva (na 100 duší 1 zástupce), činil však v malých 
obcích nejméne 10 a nejvíce 20, ve velkých nejméne 20 a nejvíce 40, 
v mestech s regulovaným magistrátem nejméne 48, nejvíce 200 členú. 

Polovina techto č}enu jsou virilisté, § 33. a 34., polovina volení 
členové, § 35. až 54. VedIe techto členu pak náležejí obec. zastupi
telstvu na základel své funkce určití členové obec~ predstavenstva. 

Seznam virilistu se obnovuj-e každý rok, volební obdolbí vole
ných členu činí ti let, ale po 3 letech p''Olovina vystupovala. 

Když na Sllovensku nabyl dnem 31. prosince 1920 účinnos/ti 

nový volební fád do 'Obcí (Čís. 75/1919), vzešly pochybnosti, jakou 
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merou dotkl se resp. pozmeni'l dosavadní organisaci obecní. Kdežto 
jedni dovozovali, že volební fád do obcí na Slovensku i materieine 
zmenil ceLou :strukturu OIbecního zastupitelstva, obecní rady ,a komisí 
a že tedy obecní zastupitelstvo, rada i komi-se musí být i utvofeny 
zcela a výlučne dIe pfedpisu volelbního fádu, tedy že jsou to orgány 
ves m el s volené, namítali jilllí, že účelem voLe-bo fádu ne1bylo orga
nisaci 'Obce meniti, nýíbrž pouze volení orgánu ' obecních na no vé 
širšízákltady postaviti. DIe tohoto pázoru volební fád nechtei tedy 
nové ~orgány obecní utvofiti, nýbrž ponechal v platnosti orgány do
savadiní, ovšem s tou zmenou, že P'Okud 'orgány ty byly v,o.ieny , 
mají býti v'Oleny dIe nového volebního fádu. Tomuto názoru také 
na'svedčuje to, že N. S. nechte'lo ihned provésti refó-rmu obecního 
zfízení a zejména i j,eho 'organisace, nýbrž v samostatném zálmne 
Čís. 76/1919 jako novelle k obec. zfízeníoznače~ém, pr'Ovedlo jen 
zmeny nejnutnejší a jinak chtNo vyčkati, jak ,SIe rúzné formy orga
nis,ace 'Obecní v repubIice za nového voleb. rádu osvedčí. 

Podle tohoto názoru by organisace 'obec. za,tupite ;lS~va vy 
padala takto: 

J elikož olbecní zastupitelstvo na SI:ovensku skládá se z vi-rHis tú, 
členu ~olenÝch a úredníkuv, tožpouz,e členo vé volení, t. j. polovina 
členu m eli býti voleni dIe nového volebního fádu ; viri'ListÚl a členú 
obec. predstavenstva se volební fád nedotýká a zÍl'sta1i by tedy 
nadá1e jeho členy. Ale virilis.té mohli býti 'Ovšem odstráneni tím, 
že ' by byl § 24. novelly k obec. zfízení rozšífen i ~a Siovensko. 
Rovnež i úredníci', ktefí ze svého úfedního postavení jsou členy 
obecního výboru, zústali by jimi i nadále, a to i když by § 9. obecní 
novelly byl na Slovensko rozšífen. Bylo tedy možno 'i bez nového 
zákona proste' na základe zákona Čís. 75. a tím, že by novella Čís. 76. 
byla na Sl'Ovensko narízením rozšírena, docíliti toho, že by byli 
všichni členové obec. zaistupitelstva volenÍ'. Úfedníd z obec. pred
stavenstva by v nem ovšem zustald i nadále s hlasem rozhodujícím. 

Snad tato 'Okol;ll'ost a jiste i snaha vy10učiti všechny pochyb
n'Osti a pfizpusobiti organisacÍ< obecní na Slovensku co nejvíce orga,· 
nisaci v zemích historických vedIa k tomu, že vec byl'a nepochybne 
uprav,ena slovenskou novenou § 2. a 17. 

DIe této novellyobecní zastupitelstvo s e vol í zcelta dle no
vel1y ,č. 75/19, členové jeho jsou tedy jen členové volení. 

, Novellou slovenskou v souvislosU :s volebním fádem obecním 
pozbyla celá IV. hlava své platnosti mi'mo § 32., odst. 1.; rovnež 
§ 54. byl zrušen vzhlledem k § 68. voleb. f. obec. 

Ovšem jisté úchylky od stavu v zemích českých zustaly a to 
v tom smeru, 'že jistí úredníci zasedají s hlasem ľ o z hod II j í c í m , 
v obec. zastupitelstvu. 
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V obcích malých a velkj'rch zasedají v obec. zaJstupitelstvu 
vedIe členu volených: 

a) ex lege jako členové obecní ra okolní Il'O'táfi § 19. SIlov. novelly 
a t'O s hlasem ro.zhodujídm; 

b) dIe § 26. vedoud úfednfci konceptní a 'Odborní, ale p'ouze 
s hlasem por a dní m a pauze ve v'e'Cech, _ jež s.padaH do oboru 
slUŽIby, pro který bylli u'stanoveni. 

V Bratislave a Košidch, jež se staly mesty magistrátními, 
-skládá se 'Obecní zastupitelsivo: 

a) z člienu volených (48), 

. b) z úfedníkôv, totiž mestského hlavního notáfe (PIO ,pf. jeho 
zástupce) a 2 mest'ských notáftl', jím určených; 

. c) z odborníkll místních dIe § 14. slov. novelly. 

Odborníci a) musí býti vybráni z nekterého z te-chto 5 odbo
nlv: humanitno-zdravotního, s'ociální péče, kulturního, finančne-ho
spodáfského a stavebn-e-dopravního. Z každého oboru muže býti 
vzat jen jeden odborník, takže nejvíce jich muže býti 5, ale nemusí 
býti všechny ohory zastoupeny ; 

b) musí býtL místní, t. j. patrne v mÍ<s,te' usedIí a tedy patine 
pomerú místních znalí; 

c) jsou povoláváni' vládou, .ne tedy jen jediným m~nistrem, ale 
po návrhu .min. vnitra, které jest pro'vádell1.Ím zákona povHeno ; 

d) budou j.menováni 'patrne na volební 'Období', 1febas by 
zákon o tom se nezrniňoval. 

Úf'edníci odborníci mají všechna práva volených členu (§ 12.,. 
~4. slov. nov.), nemají však volebního práva do mestské rady. 

V. hlava jedná o schúzích obecního zastupitelstv a . 

. Nejprve sluší ' uvéstd, že ustanovení .novell:y k obec. zfízení 
CIS. 76/1919 nehyla na Slovensko dosud rozšífena. Citov. § 5. této 
novelly v § . 8. voleb. fádu nemá prakHckého významu. V zájmu 
unifikace by byl o ovšem účeIno predpisy novelly Čís. 76, pokud 
r.tebyly zrušeny finanční novellou (t. j. § 13. až 19.) a jsou pro Slo.,. 
vensko praktické, rozšífiti die § 26. nafíz.ením i na Slovensko-o 

lillava V. stanoví pauze nekteJ;é pfedpisy o jednání ' obecního 
zastupitelstva ' a bližší úpravu ponechává istatutu obecnímu, o. kterém 
platí pfedp'i'sy § 27. až 29. o,bec. zfíz. a § 4. a 10. zák. Čís. 241/1921. 

§ 55. zmenen potud, že v Bratislavi a Košicích pfedsedá volen1'T 
'starosta, který jest zastupován námestky starO'stovými dIe § 3., 
odst. 6. IS.lO;V. l1JOVeny, v ostatních obcích pak staros.ta, kterého zastu
pují osoby v § 65. voleb. f. uvedené. 
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u §, 56. sluší podotknouti, že rozpočet obecní má býti dIe § G. 
fin. novelly p'ľ'Oj.ednán obecnÍm zastupitelstvem nejdéle 2 me'~ íce pred 
počátkem roku správního; ustanovení, že sehuze rozpočto'vé a účetní 
mají býti konány aspoň 1 mesíc pred sehúzí muniC'ip. vÝ/boru, po-
zbyJ.o významu. ' 

Právo žádati za mimorádnou schuzi prešlo ze spr. výboru na 
žúpní úrady, z munici.pálního výboru IDa župní výbor u obcí magi
strátníeh, jinak n'a okr. výbor. 

Ustanovení finanční novelly o' svolání 'Obeeního zastilpitelstva, 
a nutném počtu čľenu v prípadech § 6., 12., 16., 23. a 40. finanční 
novelly zme\nila ovšem i § 56. a 57.; jinak zUSltal § 57. v platnosti, 
zejména i predpisy podjatosti v nem uvedené, ježio § 5. obec. nov. 
p,res to, že jest eitován v § 8. zák. č. 253/21, p'odle obsahu tohoto 
§ 8. na Slovensku platnosti ne:nabyl. 

§ 58. byl nahražen § 26. slov. novelly; sehúze obeeního zas tu
pitelstva mohou 'Se zúčastniti pouze vedoucíobeení úfedníei kon,
ceptní a odborní, pouze s hlasem poradním a pouze ~ otázkáeh, 
spadajícfch do Heh sIu~by. 

§ 59. jedná o hlasování (jen hlas.ování verejné, nikdy tajné, t. j. 
lJs,tky hlasovacími; výjimkou i hlasování dIe jmen). 

§ 60. o discipliinární moci ve sehúzi. 

§ 61. byl nahražen širším § 28. slov. novelly (župa~ není obnie
zen ani sIyšením župního zastupitelstv,a nebo výhoru, ani ohledy 
v § 61. uvedenými). 

Dr. J. Horák, tab. s. v Bratislave: 

Urbárské a príbuzné pomery na Slovensku.*) 
úvod. 

I. 

Kdežto v západní části republiky československé, vznd'klé z bývalé 
rakouské polovičky habsburské monarchie, nad pomery poddanskými -
sit venia verbo - témer již tráva narostla, tak že již výlučne patrí deilnám, 
v'e východní části, vzniklé z uherské polovičky ríše rakousko-uher'ské, čili 
na Slovensku, není poddanství ve svých hospodMských a civilne právních 
dusledcich postid úplne zlikvidováno. Tvorí tudíž pomery tak zv. urbárské, 
t. j. právni civilní pomery na bývalém po~danství zaľožené, na Sloven~ku 

*) Poctené II. cenou prvej literárnej súťaže »Právnickej Jednoty na 
Slovensku«. 


