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podmienok § 10. ešte nenadobudne dom .. práva automaticky, ale na
dobudne len n á r o k n a n ú ten é p r i jat i e, ktorý nárok 
na výslovnú žiadosť móže si uplatniť pred obecným zasíupitef:
stvom a obecné zastupiterstvo povinné je ho prHa! do svazku obcc. 
Teda povinnos ť prijímania v sebe obsahujú len §§ 10. a l l. ' zák ' čl.' 
XXII. z r. 1886, ktoré však ,následkom druhého odstavc.a § 13. ústav
ného zálm'1l.a ztratily platniost dňom vyhlásenia tohoto zalmn:a a 
v smy,s.le toho Í1sitého § . boly tie-to §§ n:ahr:adené §§ 2., 3., 4. a 10. 
zákoI1Ja z'O dňa 5. XII. 1896, čís. 222. r. z., t. j. tými §§, ktoré v se!be 
obsahujú povinnost prijímania. Preto po vyhlásenÍ ústavného zák~!na 
všetky usnesenia obcí, vzťahujúce sa na prijatie do obe·cného :svazku 
podra § 10. zák. N. XXII. z r. 1886 'staly isa jako ne-zákon(té ne
pl1atI1Jými. 

. Dr. J oz. Munka, žup. notár v Nitre: 

Ktor~ administratívne úrady sú oprávnené roz
hodovaf V záležitostiacb domovského práva. 

Sp'OzoT'Ov.al som, že takmer všetký,m adminj'stratívnym úr,adon1 
bol pn l1ozhodov a-ni príslušenskÝ.ch záležitostí smeftOdtatným § ' 18. 
zák. čl. XXII. z r. 1886. Orgán dra tohoto § domovswú príslušnosť 
vyšetrujúd, vždy si určil t'Otiž kompetenciu -bez toho, aby ~,i bol Pó
všimnul, že tento § určuje kV'illrp,etenciu administratJlVlloych úradov 
len v sp-oTlných prÍs}ušetUských záleži,tostiaoh a nie aj v nesporných. 
Dosaváď . bola praks t,akáto, avšak bola nesprávna. · Zo :samého zá
kona a zo sPTá'vneho ·pocho1J'enia prl,slušenských zálež,uosTI .vy
plýva, že j'eLStvujú nie-Ien sporné, ale aj neslPorné .pTÍsluše1TIské zá
ležitolsti a v tÝChtO' sa práve tak vyskytude plotreba rozhodolV'ania, 
jalm aj ' v spo,rný.ch záležitOos,tiach, lenže v týchto po:sledných sa 
určuje kompetencia rozhodovania dra § 18. zák. čl. XXII. z r. 1886 
a v ne-sPo'flných dlY,a § 25. tohože zák. čl. 

p.reto :pred vynesením I. st. rozhodnutia je potrebné, alby p.o
kračujúci 'O'rgán v prvolm rade- ústil, či v danom prípade sa jedná 
o spornú aleho ne,s!}J'or:nú prÍsluše'lllskú záležito ,sť , lebO' len po zistení 
tej,to okoJnosti móže si sP'rávne určit ko.mpetencill, to jest či je vo
bec oprávnený vo veci rozhodovat 

Na otá1zku, kedy Je pr,íslušeuská záležito,sť sporná, alebo kedy 
sa stane spornou, ,odpovedám nasledolVlue : 

PrÍslušenská záležitost je v1:edy sporná, keď dotyčná osoba, 
o kto,nú sa jeki:ná, nemoze 'Preukázať S'voju domovskú pl."ÍslušnŮlSť 
v žiadnej obci, to jest ani jedna obec ju nechce uznat za svojho 
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sa vždy stáva neodvisle od 'f'odlinnoprávneho· svazku, kdežto 
v sporný·ch záležÍ1usHach sa maže jednat aj 'O osoby nezletiIé, ktoré 
sledujú domo'vskú prísluš:Tholsť svojích rodičovo 

Ůalej pri 'P'oj,ednávaní nespornýoh záležitostí mažu prlsf 
.- v úvahu len §§ 10., 11. a 12. zák. čl. XXII. 1886., po·ť.ažne §§ 2. a 10. 

zák. 'zo dňa 5. XII. 1896, ČÍS};O I 222. r. z. a nikdy nde §§ 6. a 7. zák. 
čJ. XXII. 1886., jalm v sporných :léiIežitostiach. 

Z týchto vývodav je zrejmé, že v sporných príslušenskÝ'ch zá
ležito:stiach je kO!mpetentný I. st. rozhodnutie vyniesf dra § 18. zák. 
čl. XXII. 1886 okresný úrad, župný úrad, rešpektívne ministerstv,o, 
dra toho, medzi ktorými munidpiami je predmetná príslušenská zá
ležito·sť tSpOlrnou. V týchto prípadoch vynesené usnese'nie (»uzavre
tie«) obecného zastupiters'Íva nemožno pov1ažovaf za I. :st. meri
t'Orné riešenie Iveci, ale slúži len »ad informandum« kompetentnému 
I. st. úradu, leho dra § 18. zák. čl. XXII. 1886. obec v s'Ponlých p ri
s,lušenských zále1žitosti,ach nikdy nemaže vyniesť I. stupňové r'Oz
hodnutie, ale na to sú 'Oprávnené o'kresné, župné úrady, minÍisterstvo. 

Kompetentný administratívny úrad vš,ak pred vynesením 
svojho I. st. rozhodnuti a predloží spisy po vyšetrení 'v smysle 
§ 19. zák. čl. L. z r. 1879 m,i,nistertStvu k vyjadreniu isn , či dotyčnú 
osobu sluší lP·oklada! za čes'koslorvenského štátneho občana, a len 
po tomto 'opatr'ení vynesie kompetentný orgán I. stupň'Ové r'ozhod
Tiu'tie dra § 16. zák. čl. XXII. 1886. 

Tento po.ži1adavok, to jest aby sa 'Vyjadrilo ministerstvo o štát. 
oibčbnstve, vy.pl~·va z t'Oho právneho predpokladu, že domovské 
právo maže nado,budnúf .len štátny ·občan a že domovské právo a 
štátne občianstvo sú nerozlučiterné, a tak súvisia spolu, že jedno 
bez druhého oddelene obstát nemaže. Keďže 's,por.ným sa stalo do
movské 'právo, tým čin-om sa sta10 sporným aj štátne občianstv o, 

ale len dotiaf, dokiar je sporné dom,. právo, le.bo kto nemá domov
ského práva, nemaže mať ani štátneho OIbčianstva a nao,pak. 
Avšak o štátnom občianstve rozhodovať spadá do kom:petencie 
ministe.rsíva, násíedkom toho je potrebné, aby v konkretných prí
padoch v prvom rade ministerstvo -s-a vyj.adrilo, či ď:otyčn.ú osobu 
sluší považovaf Za štátneho občana. 

T,enio postup bol u nás zriedka dodržovaný, ale ,bez ohradu 
na to, či je domovská záležitost' sporná aleho neslp'orná, uTčovaly 
si ok~·esné a župné úrady pri Irozhodovaní všetkých domovských 
záležito,stí kompetenciu dra § 18. zák. čl. XXII. 1886. a vynies ly 
1. stupňové rozhodnutie v smysle § 16. tohože zák. čl. bez toho , 
aby vyžiadaly predbežného vyjadrenia ministerstrv'a o štátnom ob
čianstve dútÝčnej osoby. 

Por:,eváč nesp'Orné domovské záležitos ti trelba považovat za 






