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l společnost s r. o. »Komenský« 
idá ' vydání príručky za čin zá
) na tuto knihu slovenskou práv-

Vl. radca P. Poničan : 

Instančný postup a opravné prostriedky 
v pokračovaní správnom na Slovensku. 

(Dokončenie.) 

Instančný postup v záležitostiach obecných. 

Instančný postup v záležitostiach obecných na Slovensku 
opiera sa o uhorské zákony XXII. z roku 1886 (zákon o obciach), 
XX. z roku 1901 (o zjednodušení správy) a o naše československé 
zákony č. 241/921 (o dohľade k obciam na Slovensku) a č . 329/921 
(obecná finančná novela). U nadriadených úradov nad obciami čo 
do pôsobnosti máme rozlišovať pôsobnosť dozorčiu (dohliadaciu), 
schvalľovaciu a instančnú. Dozorčia pôsobnosť javí sa v tom, že 
nadriadený úrad prevádza dozor nad obciami a obciam dovo'ľuje 

vykona!nie istých výkonov, dáva k tomu súhlas. Na príklad : Na
kOlľko obec mieni vyberať poplatky, alebo dávky podľa vzor
ných pravidiel, vyberanie poplatkov a dávok povofuje vyšší do
hliadací úrad, nakoíľko ale pravidlá obce sa odchyľujú od pra
vidiel vládou vydaných, alebo nako[ko obec chce vyberať aj dávku 
v obecnej finančnej novele nevypočítanú, povolenie dáva viáda. 
(§ 28. , 35. a 38. zák. č. 329/921.) 

Revíziu v obciach čo do hospodárenia nariaďuje okresný, po
ťažne župný výbor (§ 18. z 329/921). Pre vypočítané pôsobenie je 
pôsobnost dozor čia. 

Usnesenia obcí o kúpe nemovitostí, pokiaľ ich cena presahuje 
zákonom stanovenú výšku, usnesenia obcí o zaťažení obecného ma
jetku, o použití pôžičky, o mimoriadnom využitkovaní lesa atď. 

vyžadujú z úradu schválenia bezprostredného dohliadacieho úradu. 
To je pôsobnosť schvaľovacia. 

Pôsobnosť daná nadriadeným vrchnostiam k rozhodovaniu vo 
veciach následkom použitého opravného prostriedku, je pôsobnos! 
instančná. 

Celú túto v troch bodoch vypočítanú pôsobnost (mimo vecí 
podliehajúcich § 25. zákona XXII. z roku 1886) vykonával pod[a 
uhorských zákonov municipiálny výbor. Toto dozorčie právo 
s výhradou správneho súdnictva od doby uvedenia do života 
župného zákona preniesol zákon č. 241/921 s malými odchýlkami 
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na okresný výbor. Lenže na území Slovenska už od 1. októbra 
roku 1921 bol a je v platnostI zákon č. -329/921, ktorý sriaďuje 
hospodárske záležitosti obcí, a ktorý tiež má zvláštne ustanove
nia čo do instančného postupu, v dôsledku čoho rozsah zákona 
č. 241/921 je zúžený. Dozorčiu (dohliadaciu) a schva.ľovaciu pôsob
nosť v obciach obstarávajú v smysie zákona č. 329/921 okresné 
výbory ako bezprostredné dohliadacie úrady, župné výbory ako 
vyššie dohiiadacie úrady a v istých veciach, na ktoré som vyššie 
poukázal, vláda. Trpí ale tento zákon v nedostatku čo do dozor
čieho a schvaľovacieho práva _ nad mestami so sriadeným ma
gistrátom,. Tohoto práva nad mestami sa týkajúc a v instančnom 
postupe vôbec či v záležitostiach obcí, alebo miest, máme púkra

l čovať mimo tohoto zákona aj podľa zákonov XXII. z roku 1886 
a zákona 241/921. 

§ 58. obecnej finančnej novely zneje, že pôsobnosť, ktorá pri
slúcha podľa tohoto záklOna bezpr,os.trednému úradu dohliadaciemu, 
prislúchať bude, keď v dotyčnom , území republiky budú sriadené 
župné a okresné úrady, okresnému výboru a pôsobnosť vyššieho 
dohliadacieho úradu župnému výboru. Čo do dohliadacieho prárva 
nad obciami je ustanovenie zákona úplne jasné a trpí len 
tým nedostatkom, že neZmlenU]e sa o mestádl s regu
lovaným magistrátom, ktoré podľa župného zákona Vystupujú ako 
okresy a tak okresným úradom ani výborom nepodliehajú. § tento 
pokračuje ďalej nasledovne: v dobe tej o odvolaniach bude podľa 
tohoto zákona rozhodovať okresný výbor a v ďalšom postupe 
stolíc župný výbor. Vyňaté sú odvolania pod.ľa § 5. odst. 4. (po
vinnosť starostu na náhradu škody), § 16. odst. 7. (majetková zod
povednosť starostu a členov zastupiteľstva), § 18. odst. 2. (znáša
nie nákladov spojených s revíziou obce), § 33. (vymahanie obec
nej prirážky k státnym poplatkom), § 44. (vyrnahanie poplatkov 
a § 47. tohoto zákona (úroky z meškania), o ktorých rozhodovať 
bude podľa zákona zo dňa 9. marca roku 1920 Č. 158. okresný se
nát a v ďalšom postupe župný' senát. 

Z tohoto ustanovenia zákona môžeme uzatvárať, že v hospo
dárskych záležitostiach obcí je postup trojinstančný. Obecné za
stupite,ľstvo, okresný výbor a v III. a ostatnom stupni župný vý
bor, proti usneseniam ktorého je možná len sťažnosť na Najvyšší 
správny súd. 

Po druhé konstatujeme, že o mestách so sriadeným magistrá
tom sa tento § zákona vôbec nezmieňuje a nakoľko nie sú podro
bené okresnému výboru, teda u miest vo veciach hospodárskych 
máme hľadať ustanovenie inde. Ustanovenie toto najdeme v zá
kone Č. 241/921 o dohľade k .obciam na Slovensku, ktorého § 5. 
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zneje: »župným výborom prislúchajú nad mestami s regulovaným 
magistrátom s výhradou správneho súdnictva tie dozorčie práva, 
ktoré prináležaly municipiálnym výborom.« A § 7. tohoto zákona 
zneje: »do usnesení zupných výborov vynesených podJ'a §'§ 5. a 6. 
môže sa podať s výhradou správneho súdníctva sťažnosť (recte 
odvolanie) do 14 dňov u župného llradu k ministrovi vnútra.« 

Podľa § 48. obecnej finančnej novely až do uvedenia do ži
vota župnej reformy bezprostredným dohliadacím úradom nad 
mestami s regulovaným magistrátom boi municipiálny výbor a 
vyšším dohliadacím úradom minister vnútra. 

Najvyšší správny súd nechce zaujať toto stanovisko a tvrdí, 
že tak bezprostredným, ako vyšším dohliadacím úradom nad 
mestami je župný výbor. 

Čo do instančného postupu vo veci hospodárskej, teda finanč
nej novelJe podliehajúcej Najvyšší správny súd v decízii Č. 3653/925 
uznal pôsobnos'ť tak župného výboru, ako ministra vnútra, resp. 
ministra s plnou mocou pre správu Slovenska na základe zákona 
č. 241/921 a svoje stanovisko odôvodnil nasledovne: »Uvažujúc, že 
o dohľade k obciam na Slovensku vydaný bol pod č. 241. zvláštny 
zákon z 30. júna roku 1921, ktorý najmä zvláštnym spôsobom 
upravil dozorčie právo riad mestami s regulovaným magistrátom 
a že dľa tohoto zákona (§ 5. a 6.) dozoJr nad týmito mestami vy
konáva župný výbor, ktorý je v tejto svojej funkcii dJľa výslov
ného ustanovenia zákona instančne podriadený ministerstvu, resp. 
ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska (§ 7.) a uvažujúc 
ďalej, že finančná novela obecná, menovite jej § 58., k tor Ý n e
má na my.sli mestá s regulovaným magistrátom 
(§ l. a 31. zák. 243/922 a §§ ' l. a 20. vl. nar. 335/922), nederoguje , 
specieinej norme § 7. citovaného zákona č. 241/921, ale chtejúc 
doplniť zákon o župnom sriadení, na ktorý práve § 58. nadväzuje 
a na ktorom nič meniť nechce, dospel Najvyšší správny súd k ná
hľadu, že instančná kompetencia žalovaného ministerstva je daná.« 

Úplne v analogickej, ba stejnej veci, vziahujúcej sa na to isté 
mesto, Najvyšší správny súd v dobe pozdejšej zaujal opačné sta
novisko a zrušil rozhodnutie ministra s plnou mocou pre správu 
Slovenska pre nezákonnosť deciziou zo dňa 13. januára roku 1926 
č. 25.592/925 s t3t-m odôvodnením, že v smysle § 48. a 58. zákona 
č. 329/921 (obecná finančná novela) nad mestami s regulovaným 
ma'gistrátom pôsobnosť tak bezprostredného, ako vyššieho dohlia
dacieho ·úradu obstará'va župný výbor. 

Teraz nevieme, podľa ktorého, Najvyšším správnym sl Idom 
vysloveného, názoru máme pokračovať a budeme hútenÍ vyvolať 
rozhodnutie z plenárneho zasadnutia v smysie bodu 2. § 12. jed-
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nacieho poriadku správneho súdu. Čo sa týka vecí, v ktorých po
dľa § 58., maly by pôsobnosť v instančnom postupe ok;resné, resp. 
župné senáty - nakoľko senáty ešte nie sú sriadené, - dosavádna 
a aj Najvyšším správnym súdom uznaná praxa je, že vo veciach 
týchto rozhodujú okresné a župné ú r a dy a nie okresné a župné 
výbory. 

Proti usneseniam obecného zastupite[stva o príspevkoch, po
platkoch, dávkach a naturálnych plneniach, ktoré povoJuje pravi
delne vyšší dohliadací úrad, jesto v smysle § 40. obecnej finančnej 
novely miesta odvolaniu. Vyskytla sa otázka, že nakoľko ohesní 
výbor ako druhá instancia pri povoľovaní nemá pôsobnosti, či 

o odvolaní rozhoduje okresný výbor, alebo vyšší dohliadací úrad 
(župný výbor), prípadne vláda ako povoľovacie úrady. 

V takýchto prípadoch ohlľadne usnesenia obecného zastupi
teľstva má byť najprv riadnym instančným postupom vymožené 
právoplatné usnesenie a len zatým sa má vec predložit povolľo

vacej vrchnosti za účelom povolenia použit dotyčného druhu 
príjmu. V tomto smysle zneje aj nález Najvyššieho správneho 
súdu zo dňa 31. marca roku 1924, číslo 21625. 

Sú prípady, že proti druhostupňovým usneseniam podávajú 
odvolanie v zastúpení obcí starostovia, alebo obecné rady bez 
zvláštneho zmocnenia obecným zastupitelľstvom. Jedná sa tu 
o aktívnu legitimáciu stwrostu, poťažne obecnej rady. Rozhodovať 
o tom, či obec má proti druhostupňovému usneseniu, alebo roz
hodnutiu použiť práva odvolania, je úplne novým a samostatným 
prejavom obce. Pretože v mene obce rozhodovať prisluší jedine 
obecnému zastupiteľstvu, v každom takomto prípade má sa vy
žiadať konkrétne usnesenie obecného (mestského) zastupite\ľstva. 

J aký je instančný postup v obecných záležitostiach a proti 
usneseniam obecného zastupiteľstva vôbec vo veciach mimo
hospodárskych a mimo otázok domovského práva? (Instančný po-. 
stup u domovského práva specielne je sriadený §§ 12. a 18. zákona 
XXII. z T. 1886. a tým sa teraz nezaoberám.). Pre otázky mimo
hospodárske smerodajné sú predpisy, odstavec 2. § 25. zákona 
XXII. z roku 1886 a zákona č. 241/921. Druhý odstavec § 25. zá
kona XXII. z roku 1886 medzi iným zneje, že proti usneseniam 
obecného zastupiteľstva vyneseným v súkromých veciach jed
notlivcov jesto miesta odvolaniu k administratívnemu výboru 
a nako'ľko sú usnesenia odlišné, jesto miesta ďalšiemu postupu 
k ministrovi vnútra. 

Na miesto administratívneho výboru Vystupuje dnes v smysle 
§ 6. župného zákona župný úrad. Tento instančný postup je veľ
mi odlišný od generálneho instančného postupu, podľa ktorého 
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druhou instanciou voči obciam je okresný výbor. Stretávame sa 
ale s ťažkosťami, že ktoré majú byť tie súkromné konkrétne veci 
jednotlivcov. Najvyšší správny súd totižto v záleiitosti platovej 
požiadavky jedného obecného zamestnanca vyriekol, že toto je 
vec, ktorá podlieha instančné1mu postupu podľa § 25. zákona XXII. 
z roku 1886, kdežto ja z moje,i dlhoročnej praxe viem, že v týchto 
veciach nikdy nerozhodoval administratívny výbor, ale munici
piálny sbor, v ktorom prípade pokračujúc v smysle zákona 241/921 
v druhom stupni by mal rozhodovať okresný výbor a v III. stupni 
župný úrad. Že táto pôsobnosť nikdy Ileprináležala administra
tívnemu výboru, pri tom svedčí aj § 27. zákona XXVI. z roku . 
1896 (o administratívnom súde uhorskom), podľa ktorého ponose 
jesto miesta proti tým usneseníam m u nic i p i á Ine h o v ý b o
r u, v ktorých sa jedná o požitkoch, platoch, penziách a vôbec 
zo služobného pomeru pochodiacich požiadavkách obe c n Ý c h 
z a me stn a n co v. Tiež otázka, ktorá má byť Najvyšším správ
ny m slldom z plénu riešená. 

U všetkých iných vecí máme pokračovať v smysIe zákona 
č. 241/921 , podľa ktorého v obciach druhou instanciou je okresný 
výbor a treťou a konečnou instanciou, ž u p n Ý ú rad. V mestách 
so sifiadeným magistrátom je župný výbor a treťou minister 
vnÍltra. 

Čo sa týka instančného postupu v samospráve žúp a okresov, 
tam je instančný postup jednoduchý a v župnom zákone odhliad
nuc od nejednotnej terminologie opravných prostriedkov a od 
§ 93. - na ktorý som už poukázal - presne označený. 

Pravidlom je, že proti usneseniam okresného výboru a žup
ného zastupitetľstva nieto miesta riadnemu opravnému prostried
ku. Týmto je samospráva jako taká najhlasitejšie honorovaná. 
O odvolaniach proti usneseníamokresného výboru v druhej a -ko
nečnej instancii rozhoduje župan (župný úrad), v prípade zrušenia 
usnesenia podľa § 97. župného zákona odvolacou instanciou je mi
nister vnútra. 

Proti usneseniam župného zastupiteľstva výlučne v prípadoch 
v zákone vypočítaných odvolacou ínstanciou je minister vnútra. 

Instančný postup na poli verejnej správy státnej mimo prestupkov. 

Instančnému postupu v administrácii státneJ môžeme najlep
šie porozumeť, keď výjdeme z doby predprevratovej. V dobe tej 
ako generálna prvostupňová vrchnosť Vystupoval hlavný slúžny 
a v mestách so sriade_ným magistrátom v jednotlivých veciach 
mešťanosta a generálna mestská rada. Prvostupňové vrchnosti 
podžupan, proti prvostupňovým usneseniam podžupana admini .. 
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stratívny výbor alebo municipiálny sbor (§ 67. XXI 1886) a proti 
rozhodnutiam hlav ného slúžneho a usneseniam mestským všade ' 
holy ešte v istých veciach podžupan (vodoprávne záležitosti) a ad
ministratívny výbor (lesohospodárske veci). V druhej instancii proti 
prvostupňov~Tm usneseniam administratívneho výboru patričný 
minister. 

V trE:.ťom stupni v istých prípadoch administratívny výbor, 
generelne ale dotyčný resortný minister. Postup bol zásadne troj
instančný. Zkrátenie instančného postupu pri'niesly zákon XXVI. 
z roku 1896 o administr-atívnom súde, zákon XX. z roku 1901 a zá
kon č. 126/920 o sriadení župnýah a okresných úradov. Zákon 
XXVI. z if10ku 1896 pripúšťa miesto p onose oproti ustanoveniam 
podžupana, munkip-iá:lneho sboru a administra'tÍv'lleho výboru vy
nesenfT,~h aj vo veciach, v ktorých podľa konkrétnych zákonov 
bolo mie'sta ď-alšiemu riadnemu opravnému prostriedku; a zakon 
XX. z roku 1901 stanoví, že proti druhostupňovým rozhodnutiam, 
shodujúcim sa s rozhodnutím prvostupňovým nieto ,miesta ďalšie
mu Í.nštančnému postupu, výjm'úc záležitosti, u ktorých jE:. prípust
ná 'Ponosa k administratívnemu súdu a záležitosti v § 2. 'P'Od bodmi 
a, b, c VYlpOlčíbané. 

Zkrátenie inštančného postupu zákonom o župnom sriadení 
ukazuje sa v tom, že pôsobnosť bývalého municipiálneho sboru 
na poli administrácie štátnej, pôsobnosť administratívneho výboru 
a ,pôsobnosť podžupana prešla podľa § 6. na jeden or,gán a to na 
župný úrad, v dôsledku čoho podra jednotlivých prípadov vlialy 
sa v jednu prvostupňová a druhostupiiová instancia, teda v celom 
postupe vypadla buďto druho- ale,bo treťostupňová instancia. Na 
príklad vo vodosprávnych zláležitostiach rozhodoval v prvom stup
ni podžupan, v druhom administratívny výbor a v treťom stupni 
minister zemedel-s.tva. Následkom s}účenia pôsobnosti podžupana 
a administratívneho výboru vypadla II. inštancia. V týchto veda-ch 
na miesto trojinstančného postupu máme postup ,l-en dvojinstančný, 
a síce: v I. stupni rozhDduje župný úr1ad a v druhom' a konečnOIm 
minis.ter zemedelstva. 

Podľa § 67. zákona XXII. z roku 1886 (obecní zákon) o pd
spievadrúcoll11 pomeTe obci k sPOl}očným notárS!kym nákladom v n'O
tB.:rskYClh obvodoch rozhodDval v I. stupni podžupan a v II. a ko
nečnom stupni municipiálny výbor. Pôs.ohnosť týc-hto dVDCh in
stancií vliala sa v župnom úrade, takže v tejtO' ved jestvuje dnes 
len jednoinstančný postup, lebO' pôsobnost od župných (stoJi:čných) 
IOrg;ánov na ministerstvá prenesená vôbec nebola. 

Isnú zmenu znarmená v instančnom postupe vládne nariadenie 
Č. 385/922, ktorým istá čiastka prvostupňovej pôsobnosti župných 
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úradov bola prenesená na úra,dy okresné, nakOlľka vo veciach, 
v ktorých bol postup dvojinstanč'ný a v druhej instancii vystupo
valo ministerstvo, docielili sme postup trojinstančný. 

Jaký je postup dnes? V prvej inštancii čo do obcí Vystupuje 
okresný (mad na miesto bývalého hlavného slúžnehO' a podľa vlád
neho nariadenia č. 385/922, ako ad podľa našich zákOInov. Dalej 
župný lúrad v tých veciach, v ktorých rozhodoval v prvom stupni 
podžupan, administratívny výbor, alebo municipiálny sbor a tam, 
kde je v na~šj.ch zákonoch župný úrad ako prvostupňovlá vrchnost 
OIznačený, ďalej tam, kde je sdadený polica'jný komisariát, tak ten
to, ktorý má pôsobnost taxatívne vypočítanú. V ,mestách sO' srda
deným magistrátom I. stupňovou instanciou v smysie zákona 
č. 243/922 mestský notársky úrad, ktorý prevzal pôsDbnost bý
valého ,mešťanO'stu a magistrátu, ovše,m v istých ve-ei~ch vyššie 
oz.na,čených aj župný úrad a mimo toho policajné riaditeľstvo, kto
ré 'má pôsobnost taxatívne vypočítanú. 

Treťou instanciou silÍ jednotIi:vé ministerstvá. 
Ako som na to už pouk1ázal, uhorský administratívny súd mal 

pôsobnosť t.axatívne vypočítanú a zákon o administratívnom 'súde 
~úžil inštančný postup natoľko, že vo veciach, v ktorých podľa 
pôvodných predpisov v konečnej instancii rozhodovalo minis.ter
stvo a v týchto veciach zákon pripúšťa sťažnosť k administratív
nemu súdu už lproti usneseniam p.odžupana, administratívneho vý
boru, alebo municipiálneho sboru, pôsobnosť ministerstiev v in
štanónom postupe bola odňatä. Náš Najvyšší sprlávny súd pokra
čuje ,úplne podľa tohoto ohmedzeného instančného postupu a tvrdí, 
že predpisy uhorského zákona XXVI. z r,oku 1896 sú platné. 

Poukázal som aj na tO', že zákon XX. z roku 1901 obmedzuje 
[nstančný IPOSltuP v tom smysle, že vo veciach, v ~torÝch nebola 
prípustná sfažnost k ad-ministratívnelmu súdu, vyj'múc veci tam 
taxatívne oznaôené, ' ne,pripúšta odvolanie proti druhostupňovému 
a s Pif'Vostupňovým sa shodujúoemu rozhodnutiu , ale z dôvo-dov 
v § zákona vypočítaných bo'la prístupná žiadosť o' revíziu k mi
niste,rstvu. 

Najvyšší spľávny súd opätovne zaujal stanovisko, že poneváč 
podľa zákonač. 3/918 o Najvyššom správnom súde u nás je prí. 
pustná sťažnosf k Najvyššiemu správnemu súdu po vyčerpaní in
stančného postupu vo všetkých veciach, § 3. zákona XX. z roku 
1901 nemal by praktického významu a je neplatný. 

TakNež neluznáva najnovšie Najvyšší správny súd .platnosť 
§ 2. zákona XX. z r:oku 1901, že proti dvom shoduj,úcim sa roz
hodnutiam nieto miesta ďalšiemu odvolaniu a opiera svoje stano
visko o' § 12. tohoto zákona, podľa ktorého ustanovenia §§ 2. a 3. 
zákona nevzťahuje sa na veci, u ktorých jesto miesta sťažnosti 
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k administratívnemu súdu a panevac u nás jesto. miesta sťažnasti 
. k Najvyššiemu správnemu súdu aj v takých veciach, ktaré padli€,
haly § 2., ·nemá miesta abmedzenie instančnéha pastupu a aživly 
v prípadoch tých predpisy a prípustnam instančnom pastupe, pla- / 
tivŠlie predúčinnasfou zákona XX. z roku 1901. 

Toto. stanaviska, ako aj stana~i'ska a platnosti § 3. tohoto. zá
k,ana (žiadasť a revíziu) je úplne správna a má sa kanzekventne 
dadržiavať, neviem sa ale u&paka]if s tým, že keď Na.jvyŠŠí správ
ny súd nepr,iplúšfa abmedzenie instančného pastupu va veciach 
rázu čisto adrninistratívneha, prečo. je za abmedzenie instančnéhJ ' 
postupu va veciach &kutoč'ne kantencióznych a pridržiava sa plat
nasti predpisov . zákona XXVI. z raku 1896 a administratívnam 
súde uharskam. Keďže zákon XX. z raku 1901 bal istau kanzekven
ciau, istým ,pakračavaním toho. záka na. 

Paukážem ešte na jednu zvláštnosť. Podľa § 27. zákona 
Č. 243/922 okresný náčelník a v mestách župan je aprávnený uložit 
starastavi, ktarý p,avinnasti svaje zanedbáva, pariadkavú p.akutu 
da 5000 kor-ún. Ohľadom instančnéha IPOStupu neobsahuje v sebe 
predpis ani zákan, ani exekutívne nariadenie, k zákanu vydané. 
Paneváč nieto. kankréttneha predp,isu, pakračovala sa podľa gene
relnej normy télJk, že II. instancia je župný úrad a III. a kane,oná 
minister vnútra. Najvyšší správny súd toto :pakračavanie zrušil 
(nález č. 11919/925) s odôvadnením, že paneváč § 27. instančný 
pO'stup neupravuje, platia predpisy §§ 90-97 zákana XXII. z roku 
1886 sa zmenau § 6, lit. b) zákana č. 126/920. Znamená to taTko, že 
pr:oN starastavi má byť prevedené di'sdplinárne :pakra1čavanie, 

kdežto. ani prati starastovi abce, ani proti stlaJľ-astovi mesta meta 
miesta discivlinárnemu pakračavaniu. 

Instančl1Ý postup v prestupkovom pokračovaní. 

Tu smerodajné sú predpisy zákana XX. z roku 1901 a ok tomu 
vydanéhO' nariadenia ministra vnútra a sDravedlnosti býv. Uharska 
č. 65000/1909 SD zmenau § 6, lit. b) zákona č. 126/920, ďalej vy
hlášky ministra vnútra Čs. republiky, ktarými sú sriadené na Slo
vensku palicajné riaditeľstvá a palicajné komisariáty. Kanečne 
zvlá1štny pastup usia1ľujú individuelne pajedny naše českaslavenské 
~álkony. 

Aka prvastupňavé iIIstancie Vystupuj'ú pravidelne okresné úra
dy, :palJtcajné riaditeľstvá a policajné komisariáty. 

V druhom stupni je generelnau instanoiau župný úrad a 
trefa:u Ľns,tanciou datyčný rezartný minister, nakafka je táto 

pôsabna'sť rezartnéha ministerstva v datyčnam zákone výslovne 
prikázaná, lerba v opa,čnam prípadE. ,kampetentný je rozhodovať mi
nister vnútra. (Chatfakteristický nález Najv. spr. súdu je nález 
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Č. 18261/924 v otázke odbytného va prepustenie bytu. v'eci to pod
liehajúcej min. sociállnej pečlivosti.) 

Ako na zvláštnu a poďľa môjho úsudku na nepraktickú a ne
dokonalú novotu poukážeme na zákon č . 226/922 (malý školský zá
k,on), podJľa ktorého tresty pre nedbalú dochádzku na školách, kto
rých správu vedie ministerstvo školstva a národnej os;vety, ukladá 
sám minister školstva, alé, je oprávnený výkonom tohoto práva po
verU iný školský úrad alebo orgán, ktorý rozhoduje V mene mi
nistra s platnosťou konečnou. Ohľadom škôl ľudových. hospodár
skych toto právo prislúcha ministrovi zemedelstva, ktorý na Slo
vensk;u môže výko.nom tohoto práva poveriť administratívne poli
cajné vrchnosti I. stolice, po prípade aj i'ný orgán, ktorý ro:zhoduje 
v mene ministra a takže s platnosťou konečnou. 

S ve'fkými ťažkosťami zápasí a mnoho práce dodáiVa admi
nistrácii postup pri prestupkových peniazoch. Podľa zákona ' XX. 
z roku 1901 polovica všetkých prestupkový ch pokút, vymeTených 
policajnými trestnými súdmi pripadla chudobníckemu f.ondu obce 
a polo,vica štátu .po.d spravovaním ministra financií. Tieto! obnosy 
potom boly v štátnych rozpočtoch jako riadne príjmy v prospech 
ministerstva slPravedlno'Sti, zemedelstva a obchodu präliminované. 
Predpisy tohoto záko'na často sa nen:,spektujú, v našich českoslo
venskýlch zákonoch pri ustáľovanÍ priestupkov sú odchylné pred
pisy. Každé ministerstvo a všetky jemu podriadené ílrady vindikujú 
si právo: na priesttulPkové peniaze, v státnom rozPo1čte tie isté 
príjmy Vystupuj,ú na 'raz aj u dvoch ministerství, poHcajné vrCJhno
sti majú s tým mnoho práce. Na miesto starého jednoduchého pred
pisu a pokračovania . máme spústu pndpisov, mnoho práce 
a zmätku. 

Dr. Julius Kovács, advokát v Nitre. 

Má-li miesto zpätpožadovanie nájemného na 
minulú dobu? 

V poslednom čase veJ'mi sa rozmnožil počet tých sporov, v ktorých 
nájemníci zpät požadujú preplatené nájemné od svojich prenajimateľov. 
Týmto sporom predchádza pokračovanie o určení nájemného, a dlľa vý
sledku mimosporného pokra,čovania zahajuje sa spomenuté pokračovanie 
sporné. 

Vzhľadom na kontroverzie, ktoré v praxi sa vyskytujú, pokladám 
za časové, aby nasledovná otázka sa predebatovala : »M á-l i mie s t-O 
z pät p o ž a d o van i e n á jem t1J é hon a min u l ú dob u, s prá v
nejšie: na dobu pred podaním žiadosti na určenie ná
jem n é h o v nes por no m p o k r a č o van í. « 

Tí, ktorí túto otázku kLadne rozhodujú, poukazujú na odstavec 1. a 3, 
§ 20. zákona o ochrane nájemníkov, v smysle ktorého všetky plnenia, ktoré 
sa proItivia tomuto zákonu, možno zpät požadovať. 
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