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ÚVOD. 

Niet odvetvia v administratívnom práve, v ktorom 
by tak vo veľkej miere panovala právna neistota, jako 
v obore domovského práva a štátneho občianstva. 

Úkolom mojej práce je, odstrániť nedostatky zaprí
čiňujúce túto právnu neistotu a to tým spôsobom, že 
snažil som sa platné zákonné ustanovenia v systema
tickom a prehľadn om poradí sostaviť so zreteľom na 
ich súvislosť a spolupatričnosť, ich krátko interpretovať 
so súčasným uvedením formálneho práva, poneváč bez 
znalostí formálneho práva za nemožné pokladám správne 
riešenie domovských záležitostí. 

Z tohoto dôvodu za potrebné som považoval 
zaoberať sa nielen s materiálnym - ale aj s formálnym 
právom a dať mu správny výklad dľa judikatúry Naj
vyššieho správneho súdu v tomto obore zaujatej, lebo 
dľa môjho presvedčenia a v prvom rade nedostatok 
znalostí formálnych predpisov zapríčiňuje chaos, ktorý 
v tomto obore v tak veľkej miere panuje. 

S predpismi o štátnom občianstve nemienim sa 
podrobne zaoberať, ale len celkom krátko vysvetľujem 
jednotlivé zákonité ustanovenia a to len tie, ktoré pre 
ich praktickosť sú dôležitými a tým chcem poslúžiť 
výlučne obecenstvu a v prvom rade osobám, ktoré 

. podľa §-u 1. ústavného zákona č. ~36/1920 sb. zák. 
a nar. nestaly sa čsl. štátnymi občanmi, ale sa chcú 
nimi stať. 

V Košiciach, dňa 25. novembra 1926. 
Autor. 



DOMOVSKÉ PRA VO. 

Každá fyzická osoba musí patriť do 
sväzku niektorej obce, ale len jednej obce 
toho štátu, ktorého je štátnym občanom 
(§ 5. XXII. 1886). 

Poneváč domovská príslušnosť J' e po- Po~em d~mov-
skeho prava. 

merom, ktorého mocou jednotlivec náleží 
trvale určitému sväzku obecnému jako jeho 
člen, štátne občianstvo je však právny svä
zok viažuci poddaného ku štátu, preto je 
pojmove vylúčené, aby jednotlivec bol čle
nom štátneho sväzku jako celku bez toho, 
že by neprináležal k niektorej z najnižších 
organických jednotiek toho celku - totiž 
obci - jako nemôže náležať k niektorej z 
týchto jednotiek a byť jej členom bez toho, 
žeby nebol členom štátneho útvaru tvoria
ceho súhrn týchto jednotiek. Sú tieto právne 
sväzky obojého druhu, tak domovská prí
slušnosť, ako aj štátne občianstvo v spojení 
tak úzkom, pojmove nerozlučnom, že samo
statná existencia jedného bez druhého je np
mysliteľná, ale naopak, doplňujúc sa, pred
pokladajú vzájomne svoju existenciu. 

Dľa §-u 13. úst. zákona č. 236/1920: :'~~tt~~ do

dosavádne ustanovenia o nabývaní a po- práva. 

zbývaní domovského práva, pokiaľ sa týmto 
zákonom nemenia, zostávajú aj na ďalej v 
platnosti. 
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Rozdelenie do
movského 
pra\v •• 

DerivatívDe 
domovské 
právo. 

Originálne 
domovské 
pra\vo. 

Druhý odstavec tohoto §-u stanoví, že 
ohľadne povinnosti prijímania osôb do sväzku 
obecného na bývalom území úhorskom, teda 
na Slovenshu a v Podkarpatskej Rusi platia 
ustanovenia zákona zo dňa 5. XII. 1896, 
Č. 222. r. z.a to dňom 16. júla 1920. 

* 
Domovské právo (príslušnosť) sa nabýva 

alebo odvisle od rodinnoprávneho sväzku s 
druhou osobou, alebo neodvisle. 

Odvisle od rodinnoprávneho sväzku na
bývajú domovské právo deti a manželky, 
ktoré vzniká u detí narodením, u manželiek 
uzavretím sňatku (§§ 6., 7. XXII. 1886). 

Toto domovské právo natoľko je spo
jené s rodinnoprávnym sväzkom, že deti pred 
dosiahnutím svojprávnosti (plnoletosti) a man
želky za trvania manželstva nemôžu samo
statne domovské právo nadobudnúť, a nasle
dujú svojich otcov poťažne manželov v do
movskom práve aj vtedy, keď ich (otec, 
manžel) domovské právo sa medzi časom 
zmenilo. 

Toto je takzvané odvodené-derivatívne 
domovské právo. 

Neodvisle od rodinnoprávneho sväzku 
domovské právo nabývajú iba svojprávne 
osoby a to len výslovným prijatím so strany 
obce. Je to samostatný spôsob nabývania 
domovského práva (originálne). Toto výslovné 
prijatie môže byť búďto dobrovolné (§ 12. XXII. 
1886), alebo povinné (nútené) (§§ IO., 11. 
XXII. 1886 a § 2. zákona č. 222/1896). 
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Tu treba poznamenať, že §§ 10. a 11. XXII. 
1886 dňom 16. júla 1920, v smysle §-u 13. úst. zá
kona č. 236/1920 ztratily platnosť a treba sa s nimi 
zaoberať len z toho dôvodu, že ešte aj teraz veľmi 
často sa vyskytujú staré nevybavené veci, ktoré dľa 
týchto §§-ov treba posúdiť. 

Keď nadobudnutie domovského práva ~Ýä:.:o::t._ 
dotyčnej osoby výšúvedenými spôsobmi v v~ia dom. Y 

žiadnej obci nemôže byť ustálené, úrady pr"va. 

môžu ju dľa §-u 16. XXII. 1886. prikázať 
do sväzku niektorej obce jako bezdomovca. 

Toto je výpomocný spôsob nadobudnutia 
domovskej príslušnosti. 

I. ČASŤ. 
Odvodený spôsob nabývania domov

skej pl'isl1llšnosti. 
(§§ 6. a 7. z. čl. XXII. 1886). 

§ 6. 

Legitimné alebo legitimované deti nasledujú pri
slušnosť otcovu. Nelegitimné deti patria do sväzku tej 
obce, do ktorej matka v dobe ich pôrodu patrila. 
Adoptované maloleté deti nasledujú príslušnosť adop
tantovu. 

§ 7. 

Manželka sleduje príslušnosť svojho manžela a 
podržuje túto príslušnosť aj ako vdova, pokiaľ samo
statne si nenadobudne novú príslušnosť. Jestli je man
želský sväzok'súdnym výrokom vyhlásený za rozlúčený, 
nastupuje do sväzku tej obce zpät, kde mala prísluš
nosť pred svojim výdajom. 

Ženy, pôvodom cudzozemky, ktoré výdajom na
dobudly št. občianstvo uhorské, podržia v prípa
doch výšuvedených sňatkom nadobudnutú príslušnosť. 
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Do .... p'rávo 
zákollatýc:b 
detí. 

Žena, ktorá po rozlúčení manželstva uzavreného· 
s cudzincom, v smysle §-u 37. zák. čl. L. 1879. nado
budn.7 zpät ~horské~o štátneho občian~tva, vstúpi 
nazpat do svazku tej obce, d~ ktorej patrila pred 
uzavretím sňatku. 

Výsvetlivky k §-u 6. : Podkladom domov
ského práva dra §-u 6. je narodenie, a nabýva ho 
dotyčná osoba v okamihu narodenia. Deti na
rodením nadobutnutú domovskú príslušnosť 
podržiavajú si až dotiaľ, kým si samostatne 
novú domovskú príslušnosť nenadobudnú. 
Počas ich nezletílosti samostatne si do
movské právo nenadobudnú (viď rozhodnutia 
býv. min. vnútra č. 71334 a 74180/1907 a 
nález Najv. s. s. č. 7764/1923). 

V prípade zmeny rodičovho domovského 
práva manželské poťažne uzákonené (legiti
mované) alebo adoptované deti nasledujú 
svojho otca, poťažne adoptanta v novonado
budilUtom domovskom práve, .pokiaľ nestaly 
sa plnoletými, nemanželské deti však svoju 
matku nenasledujú. 

V prípade zmeny l'odičovho domovského 
práva plnoleté deti viacej nenasledujú túto 
novú domovskú príslušnosť svojho rodiča, 
ale v smysle §-u 5. XXII. 1886 podržia si tú 
domovskú príslušnosť, ktorú maly v dobe 
pred dosiahnutím svojprávnosti po svojich 
rodičoch; iným slovom keď rodič v dobe 
po dosiahnutí svojprávnosti dieťaťa si novú 
domovskú príslušnosť nadobudol, dieťa túto 
novú domovskú príslušnosť nenasleduje (roz
hodnutie min. vnútra č. 25543/1887 a roz
hodnutie Uh. spr. s. č. 7019/908). 

10 

Z týchto dvoch prípadov jasne vidno, 
že maloleté deti až po dobu dosiahnutia 
svojprávnosti v každom prípade sledujú v 
domovskej príslušnosti svojho rodiča, kdežto 
svojprávne deti podržia svoje dosavádne 
domovské právo až dotiaľ, kým si samostatne 
nenadobudnú novú domovskú príslušnosť. 

Žiadneho vlívu nemá na zmenu domov
skej príslušnosti maloletých zákonitých detí tá 
okoľnosť , že ich matka, jako vdova novú 
domovskú príslušnosť si nadobudla, poneváč 
maloleté deti v tomto prípade aj naďalej 
podržiavajú domovskú príslušnosť po svojom 
otcovi (rozhodnutie min. vnútra č. 21536/ 
1889). 

Ani tá okolnosť nemôže byť smerodaj-
nou ohľadom dom. práva zákonitých malo
letých detí, keď príslušnosť vdovy sa samo
statne určí dľa jej osoby a nie po manže
lovi, poneváč ich príslušnosť v takomto prí
pade má byť určená v ich rodnej obci (roz 
hodnutie min. vnútra č. 2481/1887). 

Jestli zákonitý otec odumrel pred na
rodením dieťaťa, toto patrí do tej obce, do 
ktorej patril jeho otec v dobe odumretia. 

Nemanželské dieťa uzákoní sa vtedy, keďDomák' pr!-tv.ob 
k v k . d ' t nez oni yc: mat a uzavre snato s pnro zenym o com, a lI~ákollenýc:1ic 

čo má ten účinok, že dieťa bude sledovať doeb. 

svojho otca v tom domovskom práve, ktoré 
mal v dobe uzákonenia. 

Samo sebou sa rozumie, že nezákonité 
dieťa tej cudzozemky, ktorá uzavrela. sňa

_ tok s tuzemcom, ktorý nie je prirodzeným 
11 



Dom. právo 
adoptovaaý"h 
delí. 

Dtcom dieťaťa, nenadobudne ani štátnej ani 
domovskej príslúšností v tuzemsku (roz
hodnutie min. vnútra č . 13230111906). 

Nemanželské deti patria do sväzku tej 
obce, v ktorej mala domovské prá.vo matka 
u dobe ich porodu a podržia si toto domovské 
právo nadobudnuté narodením až dotiaľ, kým 
si po dosiahnutí svojprávnosti (plnoletosti) 
samostatne nenadobudnú novej domovskej 
príslušnosti. Práve tak nič nemení na do
movskej príslušnosti nezákonitých maloletých 
detí tá okolnosť, že matka počas ich ne
zletílosti si inú domovskú príslušnosť na
dobudla. (Rozhodnutie Min. vnútra č. 29634/ 
1886, a č. 833/1897). 

V prípade, že domovká príslušnosť nezá
konitých detí nemôže . byť zistená dľa prí
slušnosti, ktorú mala matka v dobe ich 
pôrodu, má byť samostatne určená pre ich 
osobu. (Rozhodnutie min. vnútra č. 25543/ 
1887). 

V dobe trvania manželského sväzku do
movská príslušnosť nezákonitého maloletého 
dieťaťa porodeného ženskou, žijúcou v sku
točne jestvujúcom manželstve, má sa určiť 
v prvom rade dľa príslušnosti matky a keď 
jej príslušnosť nemôže byť zistená, má byť 
ustálená samostatne pre jeho osobu. (Roz
hodnutie min. vnútra č. 67032/1889). 

Adoptované deti len v tom prípade nasle
dujú adoptanta v domovskom práve, keď sú 
v dobe adopcie ešte maloleté, lebo plno
leté (svojprávne) deti nenasledujú adoptanta 
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v domovskom práve a podržia si svoje pô
vodom nadobudnuté domovské právo až 
dotiaľ, kým si samostatne nové nenadobudnú. 

Adoptované maloleté deti tak, ako aj 
manželské alebo legitimované počas ich ne
zletilosti pred dosiahnutím zletílosti (plno
letosti) nemôžu samostatne domovskú prí
slušnosť nadobudnúť a v prípade zmeny 
domovskej príslušnosti adoptanta nasledujú 
ho v novonadobudnutej domovskej prísluš
nosti, nakoľko sa ešte nestaly zletílými. 

Výsvetlivky k §-u 7. 
§ 7 určite hovorí že manželka v do- Dom: právu< ., m aDzelky_ 

movskom práve nasleduje svojho manžela 
až dotiaľ, kým neovdovie, alebo kým sú
dobne rozsobášená nebude, alebo kým man
želský sväzok za rozlúčený vyhlásený ne
bude, čo toľko znamená, že manželka počas 
trvania sňatku nemôže si samostatne inú 
domovskú príslušnosť nadobudnúť, aj keby 
existovaly u nej podmienky samostatného 
nadobudnutia domovského práva. 

Ako vidno aj z tohoto, podkladom na
dobudnutia domovského práva dľa §-u 7. je 
uzavretie sňatku, bez zreteľu na to, či je 
manželka svojprávna alebo nie, či je cudzo- ' 
zemka alebo tuzemka. 

13 



Dobzovofaé 
:p~ijatie. 

II. ČASŤ. 
Samostatné nadobudnutie dom. práva. 
(§§ IO., 11. a 12. XXII. 1886 a §§ 2-6. 

zák. 222/1896 r. z.). 

A) Dobrovolné prijatie. 
(§ 12. XXII. 1886). 

O žiadosti za prijatie do obecného sväzku bez 
usídlenia rozhoduje obec s vylúčením každej ďalšej 
apeláty. 

O prijatie d~) sväzku obecného má sa súčasne ~ 
prijatím vyrozumeť aj predstavenstvo obce, z ktore) 
prijatý vystúpiL 

Dľa §-u 12. z. čl. XXII. 1886 domovské 
právo sa nadobúda dobrovoľným ~rijat!m so 
strany obce a tento spôsob nadobudama do
movského práva má ten význam, že čsl. štátny 
občan bez akéhokoľvek zákonitého nároku žiada 
o prijatie do sväzku niektorej obce. Na prí
klad: X. Y. v Košiciach nikdy nebýval alebo 
keď aj býval, nevyhovel podmienkam v §-e 2. 
zákona č. 222/1896 r. z. uvedeným. 

V takomto prípade o žiadosti uchádzača 
rozhoduje výlučne obecné zastupiteľstvo 
a to dIa svojho voľného uváženia konečn~u 
platnosfou, takže nie je proti jeho usnesemu 
prípustný ďalší opravný prostriedok (na P:' 
odvolanie). Toto právo obecného zastupl
teľstva vyplýva z ustanovenia §-u 32. XXII. 
1886., dľa ktorého "obec vykonáva svoje 
autonomné práva skrze obecné zastupiteľ
stvo". Nakoľko však prijímanie osôb do 
obecného sväzku v smysle §-u 25. cit. zák. 
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čL treba považovať za rozhodnutie obecného 
zastupiteľstva. vynesené v konktrétnych ve
ciach jednotlivcov, z tohoto dôvodu len 
zastupiteľstvo s vylúčením akéhokoľvek iného 
obecného orgánu je kompetentné rozhodovať 
o prijatí osôb do sväzku obecného. (Viď 
rozhodnutia min. vnútra č. 49068/1883, 
32050/1889 a 84581/1890). 

Následkom svojho autonomného práva 
v smysle §-u 12. obec je oprávnená kedy
koľvek prijať osobu do svojho sväzku, keď sa 
predbežným vyšetrením presvedčila, že osoba, 
ktorá má byť do sväzku prijatá, je nepo
chybne čsl. štát.nym občanom. Keď však 
otázka štátneho občianstva uchádzača (žia
dateľa) je nejasná, má si obec pred rozhod
nutím o prijatí uchádzača vyžiadať rozhod
nutie nadriadeného úradu ohľadom vyriešenia 
tejto otázky a len po obdržaní takéhoto roz
hodnutia (vyjadrenia) môže obec rozhodovať, 
poťažne dotyčnú osobu do svojhosväzkuprijať. 

V . d v b ( t 't I' t ) t t ZmätočDé ~oz-pnpa e, ze o ec zas Upl e s vo en o bodDutie. 

postup nezadržala a prijala do svojho sväzku 
cudzinca t. j. osobu, ktorá do 1. jan. 1910. 
v žiadnej obci ležiacej na terajšom území 
ČsL republiky domovského práva nemala, 
takéto jej rozhodnutie jako absolutne zmä-
točné v smysle §-u 31. poťažne § 89. XXII. 
1886-môže byť kedykoľvek nadriadeným úra-
dom zrušené. (Viď nálezy N. s. s. č. 1738/ Obec je op~áv-
1924,364/1924, 6337/1925). :;=:~::t.!" 

Keď sa však obec dodatočne dozvie, odvolal ! p~í-
b k . d 'h .. k .. l pade z_atoč_ že oso a, toru o sVOJ o svaz u pnJa a, Dosti. . 
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nie je čsl. štátnym občanom, ~ôže aj sa~a 
obec svoje zmätočné rozhodnut~e (?sneseme~ 
zrušiť a vyhlásiť za neplatne, Jako ~aky 
správny akt, ktorý dra platných predpISOV 
je neprípustný, ktorý už s~m o ,sebe vy
lučuje možnosť nadobudnuha akeho~orve~ 
práva a vylučuje samé právo, o ktore tuna 

ide. . d . d' h 
d • d • Nie J'e však oprávnená na na ena vrc -

Na ria eDa . v ' , ] t hd' d 
iDŠt. vrchnosf nosť usnesenle obce zrUSlť en z o o ovo U. 
leD pre ahso- •• l d 'h a"zku osobu 
lútDU zmätoč- že obec pnla a o sVOJ o sv 
~?sf može :r;ru- nemaJ'úcu domovského práva, ktorá nemohla 
sd opatrenie v, • l vť' 
podriadeného dokázať svoju predoslu pns usnos , na pn-
úradu. klad bezdomovec, alebo, že na základe ne-

správne uvedeného §-u bola d,? syäzku obce 
prijatá, alebo, že za, zák~ad pnJaha vzala už 

. neplatné ustanovema zakona (§§ 1~. a 11. 
XXII. 1886), poneváč tíeto opat:em~ obce, 
spadajúce do jej samospr~vy, ~Ie ~u a~~o
lútne zmätočné, ale len take, ktore zakomtym 
ustanoveniam nezodpovedajú" ná~ledkom 
toho nadriadený úrad ako dohhadacIa vrch
nosť nemôže z úradu tieto zák~mitým u~ta
noveniam sa, protiviace, ale me absolutne 
zmätočné správne akty zrušiť z toho dôvodu. 
lebo udeľovanie domovského práva v smysl~ 
§-u 25. XXII. 1886 patrí do sa~ostat?e} 
pôsobností obce a preto len ona Je ~prav
nená, aby svoj prípadný omyl napravila. 

M Iná apU- Výšoznačené vady jako nedostatok don:~"
k/da zákoni,- ského práva alebo mylná aplikácia zákomtých 
teho ustano- . d 'd' h ( 
veDia nie ie dô- ustanovení neoprávňujú na na enu vrc ?os 
;:.t':č:~:i:i. k zrušeniu takýchto rozhodnutí, lebo to patn do 
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.1 
vlastnej pôsobnosti obce, ale môže upoZ0r
niť obec na odstránenie týchto zákonitých 
nedostatkov, t. j. aby svoje opatrenie vý
nimočne zmenila, svoj omyl napravila. 

Obec svoje pôvodné rozhodnutie len Error ' facti . 

vtedy môže zmeniť, po prípade odvolať alebo 
zrušiť. keď sa toto rozhodnutie zakladá na 
podstatnom skutkovom omyle (error factO, to 
jest, keď skutkové predpoklady, na základe 
ktorých bolo domovské právo osobe uznaté, 
boly nesprávne alebo vôbec ani nejestvovaly. 

Na príklad: X. Y.-novej bolo uznaté 
dom. právo v Košiciach na základe §-u 7. 
XXII. 1886; neskoršie však vysvitlo, že 
menovaná len v konkubináte žila s osobou, 
od ktorej si ona odvodzuje domovské právo 
na základe §-u 7. v Košiciach. 

Druhý príklad; X. Y. bol prijatý do 
sväzku mesta Košíc na základe §-u 2. zákona 
č. 222/1896. a neskoršie sa zistí, že dotyčný 
v skutočnosti v Košiciach ani nebýval. 

V obidvoch prípadoch mestské zastupi
teľstvo je oprávnené svoje omylné rozhod
nutie odvolať, nakoľko sa ono zakladalo na 
podstatnom skutkovom omyle, ale nie je 
povinné to odvolať, lebo v obidvoch prí
padoch bol do sväzku mesta prijatý štátny 
občan československý, následkom toho ide o 
postup, ktorý nezodpovedá zákonným ustano
veniam, ale ináč nie je absolútne zmätočný. 

Pri nadobúdaní domovského práva, dľa §-u luštaačlIÝ 
12 b • ' P' l d p ostup. 

. o ecne zastupzte/stvo Je prvou a pos e nou 
inštančnou vrchnosťou a proti jeho rozhodnutiu 
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je neprípustný ďalší opravný postrie?ov~ tak 'Y 
prípade vyhovenia ako aj nevy~ovemaz~a~osh. 

V tomto prípade obecne zastuplte~st~o 
rozhoduje o žiadosti jako kompe,tentna 10-

štančná vrchnosť a v tomto pnpade, to 
jest, dľa §-u 12., vynesené usnesenie ob?e 
treba považovať za inštančné rozhodnutie, 
ináče vždy treba usnesenie obcevpokladať za 
prehlásenie strany. (Nález N. s. s. c.4~90/1v919.) 

Vyrozumenie Druhý odst. §-u 12. vypovle, ze o 
predoilol obce .. . d b 'h .. k ' b ť Ú v asne 
a jaho úkol. pnJahe O O ecne O svaz u ma . y s c 

upovedomené predstavenstvo tej obce, zo 
sväzku ktorej prijatý vystúpil. 

Toto ustanovenie však neznamená to, 
že prijatie v novej obci by sa x:emohlo s!a~ 
perfektným z toho dôv~~u! ze predosl~ 
(stará) obec nebola o prlJ~h. vyroz~mena, 
poneváč toto vyrozumeme me Je podmlenkou 
nadobudnutia domovského práva dľa tohoto 
§-u alebo iného zákonitého ust~n~venia, ale je 
to len opatrenie urobené v zaUjme veden~a 
presnej evidencie príslušníkov obce, a sleduje 
iba úkol evidenčný (Nál. N. s. s.č . 21897/25) . . 

B) Povinné (nútené) prijatie. 
§§ 10., 11. XXII. 1886 a §§ 2-6 z . čl. 222/1896). 

1. Povinné prijatie dIa §-u 10. zák. čl. 
XXII. z r. 1886. 

(Toto ustanovenie ztratílo platnosť dňom 
16. VII. 1920). 

§ 10. 
Kto sa z tej obce vo sväzku kto~ej. bol, vysťa

huje do inej obce, týmto ešte nevystupl zo svazku 
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bývalej obce, jestli ovšem v novej obci štyri roky ne
pretržite býva, prispieva k ťarchám tejto obce a táto 
obec behom tejto doby neuplatní proti nemu námietok 
uvedených v bodoch a, b, c § 9., tak sa považuje, že 
patrí do sväzku tejto obce a že vystúpil zo sväzku 
predošlej obce ešte aj v tom prípade, jestli asnáď svoj 
úmysel usadiť sa neprihlásil; vyjmúc, jestli v tej obcí, 
z ktorej sa presťahoval, aj behom tohoto času stále 
prispieval k obecným ťarchám, alebo aj bez takého 
prispievania, jestli on sám chce si podržať so sú
hlasom tejže obce predošlé domovské právo. 

Výsvetlivky: Dľa §-u 10. XXII. 1886 
nabýva sa domovské právo splnením pod
mienok týmto §-om požadovaných a vy
žaduje sa, aby uchádzač bol výslovne pri
jatý usnesením obecného zastupiteľstva do 
sväzku obecného. 

Pri spôsobe nadobudnutia domovského :::,!,i:..~: 
práva dľa tohoto ustanovenia obecné zastu- do..ľ.'práva dr. 

't t' tk' . l Vt 't b v' t §.u 10. XXII. pl e s vo s uma, me en s a ne o Clans vo 1886. 

žiadateľa ale skúma aj tú okolnosť, či uchá-
dzač (žiadateľ) splnil poťažne vyhovel všetkým 
náležitostiam týmto §-om požadovaným a to : 

1. či je štátnym občanom, 
2. či v obci sa nepretržite 4 roky zdržoval 

a obec za túto dobu neuplatnila proti nemu 
námietky v §-e 9. uvedené, 

3. či za ' túfo dobu prispieval k obecným 
ťarchám. 

Čo sa týče 1. bodu, o tom sa obecné Dokázanie 
zastupiteľstvo vždy presvedčí z dom. listu It. občianstva. 
vystaveného dosavádnou domovskou obcou, 
ktorý vždy má byť ku spisom pripojený. 
Keď však žiadateľ nemôže sa dom. listom 
preukázať, ale o jeho štátnej príslušnosti niet 
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pochybnosti (bezdomovec), obec môže upustiť 
od predloženia dom. listu. Keď je však po
chybné jeho štátne občianstvo, má záležitosť 
predložiť nadriadenej vrchnosti cieľom vy
žiadania rozhodnutia eventuelne vyjadrenia, 
či žiadateľa treba považovať za štátneho 
občana. 

V prípade, že obec tak neurobí a príjme 
do svojho sväzku cudzinca, toto opatrenie 
obce je absolútne zmätočné, a má byť nad
riadenou vrchnosťou zrušené. (Viď nál. N. 
s. s. č. 1738/24.) 

Nepr!t~žitý 2. Nepretržitosť4 ročného pobytu nie je 
4 rocny pobyt. v' k ' 'b . . . prerusena vy onavamm rannej povmnostI, 

alebo prechodným vzdialením za účelom 
zárobkoyým. 

Prispievanie 3. Co sa týče prispievania k obecným 
k obecným dl' 
larchám. ťarchám, vyžaduje sa, aby uchá zač za ce U 

Skutočné pri. 
spieva,oie k 
obec:nym 
farchám. 

štyri ročnú dobu prispieval ~ obecným ťarchám 
(N. s. s. č. 8404/1922) a nie je dostatočné 
jednorázové prispievanie k obecným ťarchám 
za štyri ročnú dobu, ktoré stanovisko bolo 
zaujaté v judikatúre býv. uhorského správ
neho súdu č. 19/1897. 

Ďalej vyžaduje sa, aby uchádzač sku
točne prispieval k obecným ťarchám. aby 
jemu predpísanú daň zaplatil, a musí byť 
zavedený v daňových soznamoch. (Ná1. N. 
s. s. č. 18255/22.) 

Obecnú službu (notár. učíteľ, hasič, 
nočný strážnik) nemožno považovať za pri
spievanie k obecným ťarchám. (Ná1. N. s. s. 
č. 11841/25.) 
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Tomu podobne N. s. súd vyslovil nálezom O.I~bode,;,i .. . • lit. uradnlkov 
zo dňa 1. XII. 1922. č. 18255, že podmIenka od platenia 
., . kb' ť h' § 10 obecnej dane pnspwvama O ecnym arc am v -e . a jeho účinok. 

XXII. 1886. stanovená nie je splnená u osôb, 
ktoré sú dľa ustanovenia § 138. uvedeného 
zák. čl. oslobodené od platenia obecných 
daní zo svojho služobného platu jako štátni 
úradníci, poneváč zákon v tomto ohľade 
nečiní žiadneho rĎzdielu medzi osobami a 
nestanoví ani v §-e 10., ani na inom mieste 
žiadne výnimky na prospech štátnych úrad-
níkov, alebo iných osôb oslobodených od 
obecnej dane. (Ná1. N. s. s. č. 18255/1922.) 

Platenie činžovných halierov treba po- f!ii!::~é 
važovať za prispievanie k obecným ťarchám. 
(Ná1. N. s. s. č. 15712/24.) 

Jestli uchádzač týmto náležitostiam vy
hovel, obec je povinná prijať ho do svojho 
sväzku a vystaviť mu na požiadanie domovský 
list. V prípade nevyhovenia jeho žiadosti 
môže sa už odvolať k nadriadenej vrchnost~ 
aby jeho zákonitému nároku na prijatie bolo 
vyhovené. V tomto treba · spatríť rozdiel 
medzi dobrovoľným a núteným prijatím. 

Dom právo dľa tohoto §-u nenaby' va yý~lo1lné pri. 
. Jabe do obe". 

sa automaticky, to jest so splnením pod- ného ·sväzku. 

mienok týmto §-om požadovaných, ale na-
býva sa iba · konštitutívnym aktom výslovného 
prijatia dotyčnej osoby do domovského sväzku 
obce. Tento názor bol úž častejšie vyslovený 
najvyšším správnym súdom a menovite tiež 
nálezom zo dňa 28. decembra 1923. č. 16455. 
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IDitaDllaý 
postup. 

Keď teda uchádzač nebol výslovne do 
sväzku obce prijatý, nemôže sa úspechom 
dovolávať praxe maďarských úradov v tomto 
ohľade prevádzanej, poneváč právna prax 
nestáva sa právnou normou a nemôže preto 
právoplatne zaväzovať úrad, aby sa tento 
dľa nej riadil, 

Teraz vyskytuje sa otázka, ktorá admi
nistratívna vrchnosť je kompetentná v prí
pade oqvolania oproti rozhodnutiu obecného, 
poťažne mestského zastupiteľského úradu v 
druhom stupni rozhodovať? Na túto otázku 
dá odpoveď § 25. odst. 2 z. čl. XXII. 1886, 
dľa ktorého "proti rozhodnutiam obce vy
daným v súkromných záležitostiach určitých 
jednotlivých osôb, je prípustné odvolanie 
na župný správny výbor a z toho, keď obe 
rozhodnutia sa od seba odchyľujú, na mi
nisterstvo vnútra." 

§ 23. XXVI. 1896 zase stanoví, že 
"o sťažnostiach proti rozhodnutiam správ
neho výboru, prípadne mestskej rady n1Uni
cipialného mesta, vydaných o prijatí osÔb 
v obci sa usadivších do sväzku obecného 
dIa §-ov 10., 11. a 164. XXII. 1886 ~oz
hoduje správny súd." 

Nakoľko v smysle §-u 10. XXII. 1886 
obecné zastupiteľstvo rozhoduje o nároku 
jednotlivej osoby, teda vynáša "rozhodnutie 
v jej súkromnej záležitosti v obore svojej 
vlastnej pôsobnosti, preto v II. stupni rozho
Q.uje župný správny výbor a v prípade ďal
šieho odvolania ministerstvo vnútra. 
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Keďže v smysle §-u 23. z. čl. XXVI. 
1896 oproti rozhodnutiu správneho 'Výboru 
je prípustná sťažnosť k najvyššiemu správ
nemu súdu, preto od nadobudnutia právo
platnosti zák. čl. XXVI. 1896 odpadá prí
padné odvolanie na ministerstvo vnútra a 
je prípustná len sťažnosť k správnemu súdu 
podaná do rozhodnutia župného správneho 
výboru. 

Vstúpením však v platnosť zákona zo dňa 
29. febr . 1920, č, 126/1920 Sb. zák. a nar. 
o sriadení župných a okresných úradov, 
boly zrušené dosavádne správne výborý a 
ich pôsobnosť bola v smysle §-u 6. prene
sená na župné úrady, ktoré od 1. januára 
1923 v druhom stupni konečnou platnosťou 
rozhodujú. 

V tomto pokračovaní okresný úrad 
jako inštančná vrchnosť úplne odpadá. . 

. Obec pri nadobudnutí domovského práva X!;:~ea.e 
dľa §-u 10. XXII. 1886 môže vo smysle §-u 
14. tohoto zák. článku vyrubiť taxu za pri-
jatie. (Nález N. s. s. č. 1573/23,) 

N " ' k t't t b'ť ' tI' Lehot a vy .... -emoze vsa u o axu vyru 1, Jes 1 beDia daDe. 

od prijatia už uplynulo viac než 5 rokov, 
poneváč podľa § 139. XXII. 1886, rozhodu-
júce sú pri vymáhaní obecnej dane ustano-
venia zák. čl. XI. 1909 a § 25. XII. 1909, 
ktorý stanoví, že verejné záväzky uvedené 
v §§ 12. a 13. tohoto zákona sa vymáhajú 
vo smysle zákona o správe verejných daní 
a že ustanovenie o premlčaní platí aj pre 
tieto záväzky. (Nález N. s, s. č. 1573/23.) 
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Po 1. januári 1923 vo veciach poplat
kových (vyrubenie taxy za prijatie) roz
hoduje jako posledná ínštančná vrchnosť 
okresný úrad a nie okr. výbor. (Nález N. 
s. s. Č. 9006/1925.) 

2. Povinné prijatie dIa § U. zák. čl. 
XXII. 1886. 

(Toto ustanovenie ztratilo platnosť dňom 
16. júla 1920.) 

§ 11. 
Keď sa u.sadivší chce dať prijať do sväzku tej 

obce, do ktorej sa presadí!, môže sa o to v lehote 
ustálenej v § 10. u tej obce ústne alebo písomne 
uchádzať a obec môže prijatie hneď udelíť, to ovšem 
odmietnuť nemôže : 

al j.est1~ usadivší za dva roky v obci stále býval; 
bl JestlI za. tento čas obecnlÍ daň platil, alebo 

nakoľko by takejto nebolo bývalo, iné verejné ťarchy 
ustavične znášal ; 

cJ jestli medzitým nepodlieha výnimkám uvede
ným v bodoch a, b, c § 9. 

Rozdiel medzi §-om 10. a 11. javí sa 
len v tom, že uchádzač o domovské právo 
už po 2 rokoch nadobudne nárok na nútené 
prijatie, jestli podmienkam uvedeným v bo
doch a), b), c) vyhovel. 

Judikatúra je tá istá, jako pri §-e 10. 
uvedená. 

3. Povinné prijatie dIa §§-ov 5-6 zák. 
Č. 222/1896 r. z. 

§ 2. 
Výslovné prijatie do sväzku domovského nemôže 

byť odopreté od obce pobytu tomu rakúskemu štát-
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nemu občanovi, ktorý po dosialmutí svojprávnosti po 
desať rokov, ktoré predchádzajú žiadosť za právo do
movské, dobrovoľne a nepretržite v obci sa zdržoval. 

Keď niekto počal sa v obci zdržovať za okol
nosti, ktoré vylučujú pobyt dobrovoľný, vtedy desať
ročná lehota počína sa len tým dňom, ktorého tieto 
okolnosti prestaly. Keď nastaly také okolnosti len po 
počiatku pobytu, vtedy za dobu, pokiaľ trvajú, táto 
desaťročná lehota nebeží. 

Keď sa niekto vzdá dobrovoľne pobytu v obci, 
pretrhne sa počatá desaťročná lehota pobytu. Za 
pretržerue pobytu sa ale nepokladá dobrovoľné vzdia
lerue s-a, keď z okolností, za ktorých sa stalo, ide na 
javo úmysel pobyt podržať. 

Vydržanie práva domovského v obci započaté 
ani nestaví ani nepretrhuje sa neprítomnosťou. ktorej 
bolo treba len za príčinou splnenia brannej povin
nosti. Napriek tomu desaťročná lehota neplynie, pokiaľ 
trvá iná neprítomnosť nedobrovoľná. 

Žiadateľ nesmie ďalej za tejto stanovenej lehoty 
pobytu pripadnúť na ťarchu verejnému chudinskému 
zaopatreniu. Za úkony chudinského zaopatrenia sa 
nepokladá, keď ' voľakto bo! oslobodený od školného 
vzhľadom na dietky do školy chodiace, ako aj požívanie 
nadácie, konečne podpora len prechodne poskytnutá. 

§ 3. 
Nárok dra § 2. tohoto zákona nadobudnutý na 

výslovné prijatie do sväzku domovského sú oprávnené 
uplatniť nielen osoba k tomu istému nároku opráv
nená, poťažne jej nástupcovia v práve domovskom, to 
jest tie osoby, ktoré dIa ustanovení §§ 6., 7., 12. a 
13. zákona zo dňa 3. decembra 1863, č. 105. r. z. 
odvodzujú svoje dl/movské právo od tohoto oprávne
ného, ale aj dosavádna obec domovská, a keď ide o 
bezdomovca, tá obec, ktorej bezdomovec bol pride-
ený dľa ustanovenia III. oddielu zákona domovského. 

l Každá obec je povinná o prijati niektorej osoby 
do sväzku domovského na základe § 1. alebo 2. vy
konanom vyrozumeť dosavádnu obec domovskú. 
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§ 4. 

Keď voľaktorý rakúsky štátny občan vzdal sa 
svojho pobytu v obci, v ktorej dľa § 2. tohoto zákona 
nadobudnul nárok na prijatie do sväzku domovského, 
alebo keď opustí! nedobrovoľne územie tejto obce, 
môže byť tento nárok uplatnený od jeho domovskej 
obce, ale behom 5 rokov po tom, kedy v onej obci 
prestal bývať. 

Žiadosti, ktoré sa dľa §§ 2., 3. a 4. musia. podať, 
aby nárok na výslovné prijatie do sväzku domovského 
bol k platnosti privedený, sú kolku prosté. 

§ 5. 

Cudzozemci a osoby, ktorých štátne občianstvo 
nie je možné preukázať, nadobudnú za podmienok v 
§ 2. ustanovených nároku na sľub, že budú prijatí do 
sväzku domovského niektorej obce rakúskej; prijatie 
stane sa ale len potom účinným, keď osoby tieto na
dobudly rakúske štátne občianstvo. 

§ 6. 

Keď obec pobytu opomenie rozhodnúť o domá
hanom nároku na prijatie do sväzku domovského (§§ 
2., 3., 4.) vzťažne o jeho prisľúbení (§ 5) v lehote šesť 
mesiacov od podania náročnej žiadosti rátajúc, pripadne 
rozhodnutie nadriadenému úradu politickému. 

Ten istý úrad rozhoduje pri odvolaní, keď prijatie 
do sväzku domovského, poťažne prisľúbenie jeho v 
prípadoch §§ 2-4. vzťažne 5., obcou pobytu bolo 
odoprené. 

Výsvet1ivky: Jako to už aj pri §-e 
10. XXII. 1886. uvedené bolo, §§ 10. all. 
XXII. 1886. v smysie §-u 13. úst. zákona 
č. 236/1920 Sb. z. a nar. pozbyly dňom 16. 
júla 1920. platnosti a boly nahradené §§-mí 
2-6 zákona č. 222/1896 r. z. 
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Dľa §-u 2. nabýva sa domovské právo P?dmi.e~y na. 
P l ' d' kt· § byvaula . do-

O sp !lem po mleno ymto -om požado- monkého prá-

vaných konštitutívnym aktom výslovného pri- va dIa § : u 2. t . 

jatia dotyčnej osoby do domovského sväzku. zák. 

v ~.a podklad prijatia dľa tohoto §-u vy-
zaduJu sa nasledovné podmienky: 

1. štátne občianstvo, 
2. svojprávnosť, 
3. desaťročný dobrovoľný a nepretržitý 

pobyt, 
4. uchádzač nesmie za túto dobu pripad

núť na ťarchu verejného zaopatrenia. 
Ad. 1. O štátnom občianstve uchádzača Ši. občianstvo_ 

sa presvedčí obecné zastupiteľstvo z do-
movského listu vystaveného dosavádnou 
domovskou obcou. 

Ad. 2. Dľa § 1. zákona Č . 447/1919 Svojprávno sf. 

Sb. zák: a. nar. stane sa osoba svojprávnou 
1. dovrsemm 21. roku veku svojho alebo 
2. vyhlá,sením za plnoletého kompetentnou 
vrc~osfou, alebo 3. osoby ženského po
hlavIa uzavretím sňatku. 
. ~d. 3. Dobro,voľný je ten pobyt, ktorý Dobrovolný 

Sl stranka samovo/ne zvolila, ktorému nÍžiad- pobyt. 

ným spôsobom ani zákonom, ani vrchno
sten,skÝ!ll op~trením (rozsudkom) nie je via-
za13a .uz od Jeho započatia, t. i. už pri za-
pocat~ pobytu nesmie chybieť voľnosť pre-
Javema vole uchádzača. Preto keď táto 
pod~ie~k~ už pri započatí pobytu chybela, 
desafrocna lehota sa započať nemohla. Na 
prí~lad u osôb v žalári, vo vojenskom za-
Jah, polepšovni, v blázinci atď. 
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'Okolno.ti, 
ktoré prel'u" 
š .. jú desa!
ročnú dobu .. 

Zákonit ... 
povinnosf. 

Jestli však už po započatí pobytu vy
skytnú sa okolnosti, ktoré vylúčujú konti
nuitu a dovŕšenie desaťročnej doby, tieto 
okolnosti majú len zastavujúcí účinok dobro
voľného pobytu, ale neprerušujú desaťročnú 
dobu a pominutím týchto okolností (na prí
klad: nútená vzdialenosť) dobrovoľný pobyt 
sa znova započína. Dobú pobytu pred na
staním vylučujúcich okolností treba počítať 
do doby, ktorá sa znova započala po pomi-
nutí vylučujúcich okolností. 

Vykonávaním zákonnej povinnosti (na 
príklad: branná povinnosť) zapríčinená ne
dobrovoľná vzdialenosť ani nestavia ani ne
prerušuje započatú desaťročnú vydržiavacíu 
dobu, takže táto doba má byť do desaťročnej 
leho~y pripočítaná, keď sa' jedná o osoby, 
ktore pred započatím vojenskej služby boly 
už svojprávne. 

Doba zblivcuá D b kt 'd VJ.' 
V maDiei~ive. O u, oru v ova pocas lrVanIa man-

želstva ztrávila v obcí pobytu manžela, treba 
započítať do desaťročnej lehoty dľa § 2. 
tohoto zákona, poneváč tento pobyt sa po
vazu)e za dobrovoľný. (Nález N. s. s. číslo 
20996/24.) 

Pobyt čctníka T m d b btV t 'k . t je dobrovolný. O U pO O ne po y ce ll! a v mIes e 
jeho služobného určenia nemožno pokladať 
za nedobrovoľný vo smysIe §-u 2. tohoto 
zákona, poneváč táto osoba má možnosť 
tento služobný pomer kedykoľvek rozviazať 
a následkom toho miesto svojho pobytu 
kedykoľvek opustiť. (Ná1. N. s. s. číslo 
2765/1919.) 
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Doba neprerušeného pobytu v - obcí Neprevtr~itosr 
, b 'v ť 10 kT' db ' 10 rocnebo mUSi o nasa ro ov. ato o a nemusI pobytu a jeho" 

však bez prestania plynuľ, lebo zákon vyžaduje účinok. 
len to, aby desaťročný pobyt nebol dobro-
voľne prerušený, nakoľko medzi týmto ča-
som môžu sa vyskytnúť také okolnosti, 
ktoré buďto staväjú, buďto prerušujú ply-
nutie započatej doby pobytu v spočívaní a 
v prerušení. V obidvoch prípadoch zastane 
plynútie vydržiavacej doby a to v prípade 
spočívania dočasne, kdežto v prípade pre-
rušenia definitívne, čo toľko znamená, že 
v prvom prípade vydržiavacia lehota ďalej 
plynie a pripočíta sa do desaťročnej lehoty 
doba uplynutá pred vyskytnutím spočívacích 
okolností, kdežto v druhom prípade preru-
šenie desaťročnej doby má ten účinok, že 
do prerušenia uplynutá doba do desaťročnej 
lehoty nemôže byť pripočítaná a znova musí 
byť započatá. 

Len dobrovoľná vzdialenosť prerušuje 
započatú desaťročnú dobu. 

Dobrovoľné vzdialenie z obce pobytu Dc;b:'"vo!J1~ 
v d v 1 v z dIa lenie . 

nemozno vte y povazovať za prerušenie 
pobytu zakladajúceho nárok na prijatie do 
sväzku domovského, keď úmysel podržať 
bydlisko v obcí dosavádneho pobytu je v 
dobe odchodu patrný z určitých na vonok 
zjavných okolností. (Nál. N. s. s. č. 3161/ 
1919). 

Tiež nárok na prijatie do domovského Do!.a"l"é • .. k b b vZu'" el1.e~ 
svaz u o ce po ytu neztratí ten, kto sa z ' 
obce vzdiali len za pominajúcim (dočasným) 
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účelom v úmysle. že sa zase vráti. (Ná1. 
N. s. s. č. 18817/24). 

'Uplataeaie Dá- Nárok na udelenie domovského práva 
roka na pri-
jatie. podľa § 2. zákona č. 222/1896 vydržaním 

už nadobudnutý nezaniká smrťou vydržia
vateľa a môže tedy pre osoby, ktoré vydržia
vateľa v domovskom práve sleduj.ú, byť 
uplatnený nimi, jako aj dosavádnou obcou 
domovskou aj po smrtí vydržiavateľa potiaľ, 
kým lehota stanovená v § 4. neuplynula. 

Vo všeobecnosti rečeno dobrovoľná a 
dočašná vzdialenosť vôbec neprekáža plynutiu 
vydržiavacej desaťročnej lehoty, lebo tým by 
bol obmedzovaný voľný pohyb osôb, ktorý 
je však každému štátnemu občanovi záko
nom zabezpečený. 

Claudobiliské Ad 4. Na nútené prij'atie dIa tohoto 
zaopatrenie. 

§-u má nárok len tá osoba, ktorá počas 
desaťročnej lehoty nepripadla na ťarchu ve
rejného chudobinského zaopatrenia. 

O verejnom chudobinskom zaopatrení len 
vtedy môže byť reč, keď zaopatrenie je 
založené na predpisoch verejnoprávnych a keď 
zaopatrenie sa poskytuje verejným fondom. 
(N. s. s. č. 2727/22). 

Ver ejná dobro- "VereJ'nú dobročinnosť" nemožno pova-i:ia.osf. 
žovať za verejné chudobinské zaopatrenie, po-
neváč jej základom neni zákonite normo
vaná povinnosť k podpore chudobných, ba 
záleží ona v dobrovoľnom jednaní súkrom
ných osôb na podporu odkázaných. (N. s. s. 
2727/22) . 
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Tomu podobne vyžaduje sa, aby osoba 
skutočne pripadla na obtiaž verejnému chu
dobinskému zaopatreniu a nie je dostatočným 
dôvodom vylučujúcim nadobudnutie práva 
domovského tá okolnosť, že uchádzač ne- . 
mohol ani seba ani svoju rodinu vyživiť. . 
(N. s. s. č. 2727/22). 

Verejným zaopatrením chudobinským 
neni dľa § 2. tohoto zákona, jestli sa niekto Žobrota. 

živí žobrotou. (N. s. $. č. 2727/22). 
Úhonný život nie je dôvodom vyluču- Í/hoaný život. 

júcim vydržania dom. práva dIa tohoto zákona. 
Ch d b· k' t ' l § 2 Chudobinské . II o lns e zaopa renle vo smys e . zaopatrenie po 

tohoto zákona poskytnuté už po uplynutí 10 ročaej dobe. 

desaťročnej lehote, nedotýka sa nároku už 
vznikutného vzdor tomu, že nebol nárok 
ešte uplatnený (N. s. s. č. 1220611920), po-
neváč táto okolnosť nároku už vzniklému 
nemôže byť na újmu. d 

' L h dk' d Precho ne en prec o ne pos ytnuta po pora ne- poskytnutá 

može sa považovať za verejné zaopatro- podpora. 

vanie. (Ná!. Rak. administrativného súdu 
č. 10146/1905). 

Po splnení podmienok uvedeny' ch V Uplatneaie • 
, DÓ.roku Da prl-

§-e 2. tohoto zákona uchádzač nadobudne jali ... 

nárok na nútené prijatie, to jest obec na 
ieho žiadosť je povinná prijať ho do svojho 
sväzku. Jestli obec jeho žiadostí vyhovie. 
stáva sa usnesenie obce nenapadnuteľným . 
V prípade. že by jeho žiadosti nebolo vy
hovené, je oprávnený obrátiť sa so žiadosťou 
lc nadl"iadenej vrchnosti, ktorá rozhodne v 
I. stupni. 
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!:::ľ::t~~s- Usnesenie obce, ktorým žiadosti uchádzača 
~enirozhodDU- nebolo vyhovené, nie je rozhodnutím vydaným v 
lIm. postup inštančnom, ale len prehlásením jed-

nej strany a to obce, že dotyčného do svojho 
sväzku neprijíma; a dovolanÍe žiadateľa k 
nadriadenej vrchností nie je opravným pro
srtriedkom, ale prvým podwím zahajujúcim 
spor vzniklý medzi obcou a stranou (N. s. s. 
č. 4290/1919), ktorý spor v smysle §-u 6. 
zákona č. 222/1896 má riešiť nadriadená 
vrchnosť. 

Nadriadenou vrchnosťou pre malé a veľké 
~:ct!:~:~ obce dľa §-u 31. XXII. 1886 je okresný úrad 

a pre mestá so sriadeným magistrátom župný 
úrad, následkom toho 

!~!!~niSaý po- 1. v prípade odvolania v malých a veľ-
kých obciach o žiadosti v 1. stupni rozho
duje okresný úrad. Tomu podobne rozhoduje 
okresný úrad, keď obecné zastupiteľstvo 
opomenie do šesť mesiacov od podania 
žiadostí rozhodnúť. V druhom (II.) stupni 
rozhoduje župný úrad. Proti II. stupňovému 
rozhodnutiu župného úradu, jestli sa v me
ritu neshoduje s 1. stupňovým rozhodnutím 
okresného úradu, je prípustná apelácia k 
ministerstvu vnútra (ministerstvo pre správu 
Slovenska) a keď sa s ním shoduje, je roz
hodnutie župného úradu v postupe inštančnom 
konečné. 

Keď v meste so sriadeným magistrá
tom opomenie mestské zastupiteľstvo o žia
dostí do šesť mesiacov rozhodnúť, alebo keď 
žiadosti uchádzača nevyhovie, rozhodne v 
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1. stupni župný úrad, v prípade odvolania 
ministerstvo vnútra (ministerstvo pre správu 
Slovenska) (N. s. s. č. 8852/25). ' 

Dľa §-u 3. tohoto zákona nie len uchád- Uplatnenie .Dá.-
. h . d" t' b k rokupredosloa 

zač a Je o napa mCI . J. oso y, taré 'si obcou. 

dom. právo po jeho osobe odvodzujú, sú 
oprávnené na uplatnenie nároku nadobudnu-
tého dIa §-u 2., ale aj dosavádna domovská 
obec. . 

Osoby spomenuté v predošlom odstavci Leh?lakuplat_ 
A_ 't t . k l "d d h nenlunároku. mozu Sl en o naro up atmť o voc ro-

kov, kdežto obec do päť rokov od vzdiale-
nosti uchádzača, poťažne zanechania obcc 
uchádzačom t. j. osobou, ktorá si nárok dIa 
§-u 2. nadobudla (§ 4.). 

Tu treba poznamenať, že pri príležitost- Pokračov .... ie, 
. t b dl" d k h l' ked' nárok na ne1 po re e pre ozema omovs é o IStU prijatie nebol 

dosavádna domovská obec nemôže právom ešte uplatnený 

a úspechom namietať a vydanie požadova-
ného dom. listu odopreť z toho dôvodu, že 
dotyčná osoba v §-e 2. tohoto zákona vyt-
čené podmienky už splnila v novej obcí a 
týmto ona v smysle § 4. uplatňuje nárok 
na nútené prijatie. (Na príklad hradenie ne
mocenských trov.) Táto námietka neobstojí 
už aj z toho dôvodu, že dom. právo dIa 
tohoto §-u nenabýva sa so splnením pod-
mienok týmto §-om požadovaných, ale na-
býva sa iba konštitutívnym aktom výslov-
ného prijatia dotyčnej osoby do domovského 
sväzku obce. Nakoľko však ani obec ani 
sama oprávnená osoba doposiaľ tento nárok 
neuplatni ly podaním žiadosti, preto nemohla 
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si osoba, o ktorú ide, dom. právo nado
budnúť v novej obci, ale podrží si ho v 
starej obci až dotiaľ, kým nebude do sväzku 
novej obce prijatá, a preto vo výšuvedenom 
prípade dosavádna stará obec je povinná 
pre osobu dom. list vystaviť a súčasne po
daním žiadosti na novú obec môže uplat
niť nárok na nútené prijatie osoby dľa §-u 4. 

III. ČASŤ. 
Výpomocný spôsob nabývania 

domovskej príslušnosti. 

Prikazovanie. 
§ 16. 

V prípadoch, kde príslušnosť na základe hore
uvedených ustanovení nemôže byť :ástená, prikáže sa 
osoba, o ktorú ide, prihliadnuc k poradiu nasledovných 
podkladov, do sväzku onej obce: 

a v ktorej platí dane; 
b) v ktorej sa narodila; 
cJ v ktorej sa behom posledných päť rokov 

najdlhšie zdržovala; 
d) v ktorej bol nalezenec najdený ; 
e) kto sa staväl k vojenskej službe, alebo dobro

voľne službu tú nastúpil, pokladá sa za príslušníka 
obce, za ktorú k odvodu bol postavený, alebo za ktorú 
dobrovoľne službu vojenskú nastúpil. 

Keď je otáznou príslušnosť celej rodiny, a keď 
bola príslušnosť otca na základe niektorého z hore
uvedených bodov zistená, alebo sa súčasne má zistiť, 
je príslušnosť otca rozhodujúcou pre všetkých členov 
rodiny, vyjmúc tých, ktorí už inej príslušnosti nado
budli" . 

Výsvetlivky: Ustanovenie §-u 16. má!t~':.ao *~
ten význam, že týmto spôsobom ustálené do- so!>,! nabý

movské právo je len dočasné a jeho platnosť :::i.: :~:::.
trvá len dotial; kým sa nezistí domovské právo 
osoby derivatívnym, alebo originálnym (samo-
statným) spôsobom. 

Ustanovenie odst 1 §-u 16 presne Pokračov .... ie •. . dIa §-u 16. 
stanoví poradie, dľa ktorého treba prikázať XXII. 1886. 

osobu, ktorej domovské právo nemožno určiť 
dľa §§-ov 6., 7., lO., lL, 12. XXII. 1886 a 
§-u 2, zákona č. 222/1896. V poradí tomto 
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PrikázaDie 
maloletej 
osoby. 

Prikázaaie 
svojprávaej 
osoby. 

je na prvom mieste obec, v ktorej osoba táto 
platí dane, ďalej obec, v ktorej sa osoba 
narodila atď. Platenie dane môže byť priame 
samým poplatníkom, alebo aj nepriame tak,. 
že za zamestnanca platí daň zamestnávateľ" 
ktorému bola daň za zamestnanca predpí
saná. Ide-li teda o prikázanie osoby, ktorá 
je zamestnancom, treba prv, než sa prikáže 
v ďalšom poradí §-u 16. stanovenom, nie 
len zistiť, či dotyčná osoba je zapísaná v 
daňových soznamoch, ale treba aj zistiť, či 
daň neplatí za ňu jej zamestnávateľ. (Ná!. 
N. s. s. č . 21173/25). 

Keď vznikne pri zisťovaní domovskej 
príslušnosti maloletého spor o domovskú 
píslušnosť jeho otca, musí úrad postupovať 
dra 2. odst. §. 16. XXII. 1886., t. j. musí 
úrad v prvom rade prikázať v poradí usta
novenia odst. 1. otca a do tej istej obce sa 
ustáli príslušnosť maloletej osoby dra §-u 6. 
XXII. 1886. (N. s. s. č. 5418/26.) 

Jestli však osoba, ktorá má byť priká
zaná, je už svojprávna, má byť v poradí 
ustanovenia odst. 1. §-u 16. XXII. 1886. sa
mostatne dra jej osoby prikázaná. 

Táto právna zásada vyplýva z ustano
venia §-ú 6. XXII. 1886, dra ktorého svoj
právne deti samostatne nadobúdajú dom. 
právo, kdežto detí nezletilé (maloleté) do 
dovŕšenia zletilosti (svojprávnosti) nemôžu 
samostatne nadobudnúť domovského práva. 

V prípade, že otec maloletého dieťaťa 
už nežije, a jeho príslušnošť nemohla byť 
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. . b l l It· d' ť t t dt' Prikazovaaie zIstena, tre a m a o e e le a samos a ne a maloletého 

J'eho osoby prikázať v poradí odst. l . §-ú didaf,!, ke.,!. 
b v • • k 2 otec uz aez'Je. 

16. lebo mŕtvú oso u az na vymm u . 
.odst. §-u 16. , nemožno prikazovať. P 'k • 

Jedná-li sa o nezákonité maloleté díeťa "::loi::;::,e 

.a domovskú príslušnosť matky, ktorú ona aezák. diefafa. 

maja počas jeho narodenia, a nemôže byť 
zistená, nech už matka žije alebo nie, treba 
dieťa vždy samostatne dra bodu 2. odst. 1. 
§-u 16. prikázať do jeho rodnej obce. 

Pri príkazovaní dra bodu a) § 16. treba 
brať za základ tú dobu, v ktorej sa vyskytla 
potreba prikázania. (Rozhodnutie min. vnútra ' 
č. 13724/1900,) 

Inštančný postup viď pri sporných do- !~!~~ačaý po

movských záležitostiach IV. časti . . 

IV. ČASŤ. 
Sporné domovské záležitosti. 

§ 17. 

Obec je povinná na ústne, alebo písomné po
ž iadanie jednotlivcov, alebo na vyzvanie zúčastnených 
úradov vystaviť vysvedčenie o príslušnosti, alebo zá
ležito3ť cieľom ustáľenia príslušnosti predostrieť vyš
šiemu úradu. 

§ 18. 

1. V sporných záležitostiach o príslušnosti roz· 
hoduje : 

al medzi veľkými a malými obcami toho istého 
okresu ptvej inštancii hlavný slúžny, v druhej inštancií 
podžupan; . 

bl medzi veľkými a malými obcami. rôznych okre~ 
sov toho istého municípia a medzi mestami so sria· 
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PrikázaDie 
maloletej 
osoby. 

Prikázaaie 
s vojprávnej 
osoby. 

je na prvom mieste obec, v ktorej osoba táto· 
platí dane, ďalej obec, v ktorej sa osoba 
narodila atď. Platenie dane môže byť priame 
samým poplatník om , alebo aj nepriame tak,. 
že za zamestnanca platí daň zamestnávateľ,. 
ktorému bola daň za zamestnanca predpí
saná. Ide-li teda o prikázanie osoby, ktorá 
je zamestnancom, treba prv, než sa priká~e 
v ďalšom poradí §-u 16. stanovenom, me 
len zistiť, či dotyčná osoba je zapísaná v 
daňových soznamoch, ale treba aj zistiť, či 
daň neplatí za ň1i jej zamestnávateľ. (Ná1. 
N. s. s. č. 21173/25) . 

Keď vznikne pri zisťovaní domovskej 
príslušnosti maloletého spor o domovskú 
píslušnosť jeho otca, musí úrad postupovať 
dľa 2. odst. §. 16. XXII. 1886., t. j. musí 
úrad v prvom rade prikázať v poradí usta
novenia odst. 1. otca a do tej istej obce sa 
ustáli príslušnosť maloletej osoby dľa §-u 6. 
XXII. 1886. (N. s. s. č. 5418/26.) 

Jestli však osoba, ktorá má byť priká
zaná, je už svojprávna, má byť v poradí 
ustanovenia odst. 1. §-u 16. XXII. 1886. sa
mostatne dľa jej osoby prikázaná. 

Táto právna zásada vyplýva z ustano
venia §-ú 6. XXII. 1886, dľa ktorého svoj
právne deti samostatne nadobúdajú dom. 
právo, kdežto deti nezletilé (maloleté) do 
dovŕšenia zletilosti (svojprávnosti) nemôžu 
samostatne nadobudnúť domovského práva. 

V prípade, že otec maloletého dieťaťa 
už nežije, a jeho príslušnošť nemohla byť 
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. , b l l It' d' " t t dl' Prikazovaaie Zlstena, tre a m a o e e leLa samos a ne a maloletého 

1· eho osoby prikázať v poradí odst. 1. §-ú diefaf~, ke.,!. • , . k otec uz nezlJe. 16. lebo mŕtvú osobu az na vymm u 2. 
.odst. §-u 16 . . nemožno prikazovať. P 'k • 

k · l l t ' d'" rl azovaale Jedná-li sa o nezá omté ma o e e leLa maloletého 
d k ' .' l· " tk kt' aezák. diefafa. a omoys li pns usnosL ma y, .oru ona 

maja počas jeho narodenia, a nemôže byť 
zistená, nech už matka žije alebo nie, treba 
dieťa vždy samostatne dľa bodu 2. odst. 1. 
§-u 16. prikázať do jeho rodnej obce. 

Pri prikazovaní dľa bodu a) § 16. treba 
brať za základ tú dobu, v ktorej sa vyskytla 
potreba prikázania. (Rozhodnutie min. vnútra 
Č. 13724/1900.) . I' .. 

I • •. t . d" , h d astaaeay po-nstancny pos up Vl pn spornyc 0- stup. 

movských záležitostiach IV. časti. . 

IV. ČASŤ. 
Sporné domovské záležitosti. 

§ 17. 

Obec je povinná na ústne, alebo písomné po
žiadanie jednotlivcov, alebo na vyzvanie zúčastnených 
úradov vystaviť vysvedčenie o príslušnosti, alebo zá
ležit03ť cieľom ustáľenia príslušnosti predostrieť vyš
šiemu úradu. 

§ 18. 

1. V sporných záležitostiach o príslušnosti roz
hoduje: 

a) medzi veľkými a malými obcami to~~ .istéh~ 
okresu ptvej inštancii hlavný slúžny, v druhej mstancll 
podžupan; . 

b) medziveľkýml a malými ob~ami rôznych ok~e~ 
sov toho istého municípia a medzl mestaDll so sna-
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Pokraiíovani'1' 

deným magistrátom v prvej inštancii podžupan, v dru
hej inštancii správny výbor municípia. 

2. V prípade bodu aj môže sa proti rozhodnutiu 
podžupana, keď sa odchyľuje od rozhodnutia hlavného 
slúžneho, vždy podať apelláta na správny výbor. keď 
ale obidve rozhodnutia sú súhlasné, len vtedy, keď 
príslušnosť bola odopretá pre celý obvod okresu. 

Proti rozhodnutiu správneho. výboru, vynesenému 
v tretej inštancii, je prípustná sťažnosť na správny súd. 
Proti rozhodnutiu správneho výboru ako druhej inštan
cie v prípade bodu b) môže byť podaná sťažnosť na 
správny súd. 

3. a 4. boly zrušené (zák. čl. XXVI. z r. 1896). 
5. Keď má byť prísbšnosť ustálená z úradnej 

moci, predsa vezme podžupan (príp. mešťanosta) muni
cipia, u ktorého jedJlanie bolo zahájené, v prípade tom, 
že odmietne príslušnosť pre celý obvod municípia, 
jednanie so všetkými municipiámi, v ktorých prísluš
nosť, dľa okolnosti na javo prišlých je nutné zistiť. 

6. Keď sa týmto spôsobom nevysloví príslušnosť 
v žiadnom municípiu, má podžupan, príp. mešťanosta, 
ktorý pokračovanie započal, predložiť žáležitosť k roz
hodnutiu ministrovi vnútra. 

Výsvet1ivky: Dľa ustanovenia §-u 17. 
XXII. 1886. je obec povinná na ústne, alebo 
písomné požiadanie jednotlivca, poťažne na 
vyzvanie zainteresovaných úradov domov
ský list vystaviť, keď uchádzač zákonitým 
podmienkam vyhovel; v prípade odopretia 
žiadostí obec je povinná záležitosť cieľom 
ústálenia domovskej príslušnosti uchádzača 
predostrieť nadriadenej vrchnosti. 

Zamietané Usnesenie obce, ktorým domovské 
nsnesenieobce' b l § 17 XXII 1886 nie je rozhod. pravo oso e v smys e -u. . . 
nutím. nebolo uznaté, nie je rozhodnutím, vydaným 

v poradí inštančnom, ale len prehlásením 
strany a práve preto dovolanie stránky 
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k nadriadenému politickému úradu, ktoré zá
kon, ako" odvolanie" označuje, nie je opravným 
prostriedkom, učineným v poradí inštančnom, 
ale len prvým podaním, zahajujúcim spor, 
vzniklý medzi sh:anami u úradu ku rozhodnu
tiu sporu príslušného. (Nál. s. s. Č. 429011919. 

Ide tu teda o spor vzniklý medzi osobou Sp~r o dom. 
b l pravo. 

(úrad) a o cou, v dorom na jednej strane 
sa trvdí, že dotyčná osoba má v obci domov-
ské právo a na druhej strane (obec) sa uznanie 
dom. práva popiera, ktorý spor má nadria-
dená kompetentná vrchnosť inštančným roz
hodnutím riešiť. 

Nadriadenou vrchnosťou pre malé a Nadriadená 

veľké obce dľa §-u 31. XXII. 1886. je okresný vrchnosf. 

úrad a pre mestá so sriaderiým magistrátom 
župný úrad. 

o Inštančný postup sporných domovských Inštančný po

záležitostí je uvedený v §-e 18. z. čl. XXII. stup. 

1886. dľa ktorého 
a) v spore medzi osobou (uchádzačom) 

a malou poťažne veľkou obcou a v spore 
medzi obcami toho istého okresu v 1. stupni 
rozhoduje okresný úrad, v II. stupni s koneč
nou platnosťou rozhoduje župný úrad, 

b) v spore medzi osobou a mestom so 
sriadeným magistrátom a medzi veľkými a 
malými obcami rôznych okresov poťažne 
mestom so sriadeným magistrátom, rozho
duje v I. stupni župný úrad s konečnou 
platnosťou. 

V obidvoch prípadoch SÚ rozhodnutia 
župného úradu konečné. 
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Tepto pázor bol vyslovený nálezom nq,j
vyššieho správneho súdu č. 21549/24, dľa kto
rého vo veciach domovského prá va župný 
úrad je poslednou inštančnou vrchnosťou, 
proti jeho výroku je prípustná len sťažnosť 
k správnemu súdu. Názor tento opiera sa 
o ustanoveníe § 25. odst. 2. zák. čl. XXII. 
1886. a § 23. č. 2. zák, čl. XXVI. 1896. 
a o vládne nariadenie zo dňa 7. -VI. 1923. 
č. 113. sb. zák. a nar. 

Rozhodaalie Nálezom najv. spr. súdu č. 20878/25 
::P::!i~:bada bolo ďalej vyslovené, že rozhodnutie župného 
do ... _p,;áva je úradu vo veciach domovského práva na Sloven
koaecae. sku je konečné aj vtedy, keď župný úrad roz-

hodne z moci svojho dozorčieho práva. 
~ ú!'ada zahá- Keď z úradu je zahájel1é vyšetrovanie 
~':.·:ľie~okračo- domovského prá va, vyzve župný úrad ce

st04 príslušného okresného úradu patričnú 
obec, avšak mesto so sriadeným magistrá
tom priamo, aby. sa vyjadrila, či dotyčná 
osoba, o ktorú ide, má v obci domovské 
právo. V kladnom prípade a to jestli je 
osoba št. občanom, obec vystaví domovský 
list pre túto osobu; v protivnom páde pred
loží spis nadriadenej vrchnosti . (okresnému 
úradu), aby tento· rozhodnul o domovskej 
príslušnosti dotyčnej osoby. 

Keď okresný úrad príde k náhľadu, že 
dQtyčná osoba je do niektorej obce jeho 
okresu príslušná, vynesie I. st. inštančné roz
hodnutie dľabodu aj §-u 18. XXII. 1886., 
proti ktorému obec môže podať odvolanie 
na župný úrad. 
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Keď však okresny' úrad nemôže zistiť Spa~ob ie- . 
. . ' tre.Ja dom.prl-

žeby dotyčná osoba mala v mektoreJ obci, slašaosli. 

ležiacej na území jeho okresu, _ domovské 
právo, nevydá inštančné rozhodnutie, _ ale 
predloží spis nadriadenému úradu (župnému 
úradu) k rozhodnutiu so zprávou, v ktorej 
majú byt zistené a hodnoverne preukázané 
všetky okolnosti, na základe ktorých má 
byť riešená domovská príslušnosť dotyčnej 
osoby a osobitne má byť zistené a dokladmi 
preukázané, za ktorú obec dnumenovaný 
konal vojenskú povinnosť, od ktorej obce 
mal služobnú, prípadne robotrrú knižku, do
movský list, a kde všade a v ktorej dobe 
sa trvale zdržoval; odkiaľ pochádza jeho zá-
konný otec, za ktorú obec konal vojenskú 
povinnosť jeho zákonný otec a od ktorej 
-obce jeho rodičia mali služobnú alebo ro-
botnú lmižku; kde všade a v ktorej dobe 
jeho rodičia sa trvalo zdržovali, či rodičia 
,dnumenovaného ešte žijú, prípadne ktorý z 
nkh, kedy -a kde zomrel, a u ktorej vrch-
nosti bolo prevedené pozostalostné pokra
čovanie po nich a pupilárne pokračovanie 
.ohľadom ich nezletilých detí; či dnumeno-
vaný má súrodencov, kde a kedy sa naro-
dili, kde a na základe jakých predpokladov 
SÚ príslušní a za ktorú obec konali vojen-
skú službu bratia dnumenovaného. K spisom 
nech sú pripojené rodné a sobášne lísty 
dnumenovaného a jeho . rodičov, ich slu-
žobné, prípadne robotné knižky, domovské 
listy, vojenské knižky, odpisy z ích vojen-
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ských soznamov, pozostalostné a pupi1árne 
spisy, daňové výťahy a iné legitit;nač?é li.stíny: 
ktoré pri rozhodnutí domovskej pnslusnosh 
dnumenovaného môžu prísť v úvahu a majú 
význam pri vynesení rozhodnutia. 

Župný úrad, keď z predložených spisov 
Pokračovanie zistí, že pre príslušnosť dotyčnej osobY'pri
Zr:::.ného chádza v úvahu iná obec, ležiaca v Jeho 

župe, avšak v dmhom okrese, zašle spis~ 
tomuto okresnému úradu, ktorý vo veCI 
prevedie šetrenie spôsobom ako bolo vyššie 
uvedené. 

V prípade, že ani týmto okresným úra
dom nebola príslušnosť osoby uznatá, môže 
župný úrad rozhodnúť, že dotyčná oso~a je 
domovským právom príslušná do svazku 
niektorej obce jeho župy. 

P k •· V prípade, že župný úrad, fi ktorého 
o racovaUie, h . " k"" , v l 

ked ani župný bolo za aJene po racovame za uce om 
:í:tu.!:;'~e~rl- zistenia domovskej príslušnosti niektorej 
ustáli. osoby, a príde k náhľadu, že domovs~~ 

príslušnosť treba pre celý obvod svoJeJ 
župy odoprieť, nemá rozhodovať, ale má po
kračovať v jednaní so všetkými župami, 
v ktorých by bolo možno podľa daných 
okolností domovskú príslušnosť osoby zistiť, 
a má ďalej, jestli nedoj de týmto spôsobom 
k zisteniu príslušnosti v žiadnej zo žúp, 
predložiť vec k rozhodnutiu ministerstvu 
vnútra (Ná1. Č. 15504/23.) 

Župný úrad, ktorý vec predkladá min, 
vnútra, má pripojiť svoj podrobne odôvodnený 
návrh a uviesť všetky možné okolnostI. 
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ktoré pri rozhodovaní majp. prísť v úvahu 
a ktoré pri rozhodovaní sú rozhodujúce. 

Teraz vyskytuje sa otázka, či okresný 
úrad je oprávnený vyniesť 1. stupň~vé 
inštančné rozhodnutie aj v prípade, keď Ide 
o domovskú žáležitos{ spornú medzi obcami 
ležiacimÍ v rôznych okresoch? .. 

Dľa povahy veci a dľa inštancie ustano- ~i okr. úra~ 
• , , Je oprávneny 

venia §-u 18. XXII. 1886. Je opravneny roz- vynie'" I .. "t. 
hd " k "d It' l l rozhodnube o nuť o resny ura v . s upm, a e en ked je dom. 

V prípade, že domovskú príslušnosť dotyč- príslušnosf • 
k . b' l" . sporná medZI nej osoby ustáli v nie toreJ o Cl eZlaceJ o~c:,mi _ležia-

. hbd • . vd' t" l b CJml v roznyck V Je o o vo e Cl uz enva lVnym a e o oli.resocb. 

originálnym (samostatným) spôsobom, alebo 
výpomocným spôsobom dľa §-u 16. XXII. 
1886., v protivnom páde spisy predloží spô-
sobom výš uvedeným k nadriadenej vrchnosti. 

Tento postup je platný aj pre župné 
úrady, keď sa jedná o spornú domovskú 
vec medzi obcami, ležiacimi v rôznych 
župách. 

Na objasnenie veci uvádzam nasle
dovný príklad: 

Domovská príslušnosť X. Y -a stala sa 
spornou medzi obcami: Obišovce (okres 
prešovský) a Veľká Ida (okr. košický), po
neváč tak obec Obišovce, jako aj V. Ida 
odoprely uznať domovskú príslušnosť X. Y-a 
z toho dôvodu, že X. Y. ani derivativným 
(odvedeným) ani originálnym (samostatný.m) 
sp0sobom sí domovskú príslušnosť v týclito 
obciach nenadobudol. Toto tvrdenie obce 
Obišovce uznal okresný úrad v Prešove za 
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správne a bez vynesenia inštančného roz
hodnutia, avšak s udaním dôvodov, pre 
ktoré domovskú príslušnosť X. Y -a nemohol 
ustáliť v obci Obišovciach, ba ani v žiadnej 
inej obci, ležiacej v jeho obvode, predostre 
spisy nadriadenej vrchnosti: župnému úradu. 

Tomu podobne aj -okresný úrad v Koši
ciach za správne uzná usnesenie obce V. Idy, 
odopierajúce uznanie domovskej príslusnosti 
X. Y-a vo V. Ide, avšak zo správnych 
spisov nadobudne presvedčenie, že do
movská príslušnosť X. Y-a môže byť ustá
lená vypomocným spôsobom v obci ležiacej 
v jeho ' obvode a to 'vo V. Ide, poneváč pred- . 
poklady nadobudnutia domovskej prísluš
nosti sú splnené v tejto obci dľa poradia 
uvedeného v odst. 1. §-u 16. XXII. 1886., 
nakoľko v tejto obci dane (zárobková daň) 
platil. (bod a). ' , 

PokračovaDie, Povinný je však okresný úrad vyniesť 
.ked strana It' Vt h d t' t - . d k d' žiadaustáleDie . s. ms . roz o nu le v om pnpa e, e 
.tlom. Dráva • d' dk' , l ' vť ' 
'V arčHej obci. sa Je na o omOVS u pns usnos spomu 

výlučne medzi obcami toho istého okresu, 
alebo keď sa jedná o spor, vyskytnuvší sa 
medzi osobou a obcou. Na príklad: 

X. Y., toho času budapeštianskyoby_ 
vateľ (príslušník čsL), vo svojej žiadosti, 
adresovanej obecnému zastupiteľstvu obce 
Kráľ. Chlumec, či už priamo alebo c~stou 
zastupiteľského úradu výslovne označuje 
túto obec za svoju domovskú obec a sú
časne uvádza dôvody, na základe ktorých 
mieni mať v tejto obci domovské právo. 
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V prípade, že obec jeho žiad?sti nevyhov~e,'_ 
predostre spisy okres~ém,u u~adu ,v Kral. 
Chlum ci , ktorý je pov~nny: ::~nesemm 1. sL 
inštančného rozhodnutIa neSlť spor, vysk~~~ 
nuvší sa medzi X. Y-nom a obcou Kral . 
Chlúmcom, či už v prospe~h al~bo, nepro-
pech X. Y-a a nie je opravneny tuto ve~ 
dať pojednávať ešte aj iným obCiam, k!<;>re 
t a'nka v svoJ'eJ' žiadosti yôbec neoznacda, 

sr ' k VO t'kd ale má riešiť výlučne otaz u, Cl s ra~ a ? 
obce, v ktorej mieni mať do~ovsku, pn
slušnosť, je skutočne domovskym pravom 
príslušná, alebo nie., , " 

Toto inšt. rozhodnutIe okr, u~a?-u ~a 
byť stránke do~~~ené a t~m sa Je) dava 
možnosť k pOUZItIU opravny~h prostned~okv. Pokračovanie, 

Ine' J' e však pokračovame, keď stran a !.<~d straD!, 
vo b Ziada ustale-

VO svojej žiadosti výslovne neoz~ac~ o ec, v DiO; dom. 

ktorej mieni mať domovskú pns lu sn os:' al,e ~b~:a'D:!~Dačí_ 
, d oducho žiada ustálenie domovskej pn- R.i~še~ie jndi-
Je n V kt ' cIalDeJ otázky •. slušnosti so strany iiradu. . ta 0I? o pn-
pade treba zaviesť stopovam~ vo vse~kyc~, 
v úvahu prichádzajúcich obCIach a .dIa vy-
sledku stopovania bude k vynes emu I. s~. 
in št. rozhódnutia príslušný a.le~o okresny, 
alebo župný úrad, poťažne mInIsterstvo, dl~ 
toho, či táto vec sa stala spornou t,nedzl 
obcami jedného okresu alebo medz~. ob: 
cami, ležiacimi v rôznych ok~esoc~. te! l~teJ 
župy , poťažne medzi obcamI, leZIaCImi v 
rôznych župách. . , , v c> 

Veľmi často vyskytuJu sa pnpady, ~':' 
okresné úrady, ktoré meritorne nerozhoduJu 
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o . domovskej príslušnosti spornej medzi ob
cami, ležiacimi v rôznych okresoch, vyná
šajú zamietavé rozhodnutia pre celý svoj 
Dbvod a toto rozhodnutie je aj sdeľované 
zainteresovaným stránkam s poučením o 
Dpravných prostriedkoch. 

Takéto rozhodnutia majú župné úrady 
v prípade odvolania pre vady pokračovania 
ako zmätočné zrušiť. 

V sporných domovských záležitostiach 
rozhodujú úrady len deklaratorne, čo toľko 
znamená, že inštančné úrady zisťújú, či do
tyčná osoba má domovské právo v nie
ktorej obci dľa §§-ov 6., 7., lO., lL, 12. 
XXII. 1886., §§ 2- 4. zákona č. 22211896. 
a či túto domovskú príslušnosť doposiaľ 
neztratila. Len keď týmto spôsobom, teda 
ani derivatívnym ani originálnym spôsobom 
domovská príslušnosť osoby nemohla byť 
zistená, má byť dľa §-u 16. XXII. 1886 do 
sväzku niektorej obce prikázaná, to jest 
má byť jej domovské právo ustálené vý
pomocným spôsobom. 

Veľmi často vyskytujú sa prípady, v 
ktorých rozhodujúca nižšia inštančná vrchnosť 
(okresný a župný úrad) pred vynesením 
svojho rozhodnutia o domovskom práve má 
riešiť aj otázku štátneho občianstva, spada
júcu v smysle §-u n. zákona čl. L. 1879. 
do oboru pôsobnosti ministerstva vnútra, 
jako otázku prejudiciálnu cudzieho oboru. Roz
hodnutie dotyčného úradu o otázke štát
neho občianstva nevylučuje, aby aj úrad 
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nižší zaujal stanovisko k tejto otázke a ju 
natoľko rozriešil, pokiaľ rozriešenia toho 
potrebúje, aby si mohol utvoriť svoj výrok, 
do kompetencie jeho spadajúci. 

Je to len obmedzený dosah a význam 
rozriešenia prejudiciálnej otázky, spadajú
cej do kompetencie iného úradu (minist~rstva) 
a má ten účinok, že toto rozhodnutIe ne
možno ináč chápať, než len jako nutný lo
gický záver, ktorý si úrad rozhodujúci utvorí 
o rozhodnom pomere právnom, ktorý pre vla
stnú otázku javí sa byť súčiastkou skutko
vej povahy; teda len k vôli zisteniú toho 
procesného materiálu, na základe ktorého 
má sa stať vyriešenie otázky hlavnej. 

Takéto rozhodnutie prejudiciálnej otázky 
nemôže nadobudnúť účinkov rei iudicatae. 

Úrad pred vynesením svojho rozhodnutia 
má zistiť všetky okolnosti, z ktorých by sa 
presvedčil, že dotyčná osoba je čsl. ~t o~
čanom a len potom rozhodne o hlavnej veCI: 
o domovskom · práve. Keď však rozhodujúci 
úrad aj na ďalej má pochybnosť o št. ob
čianstve tejto osoby, predloží spis inštanč
nou cestou ministerstvu k rozhodnutiu, po
ťažne k vyjadreniu, či dotyčnú osobu treba 
považovať za čsl. št. občana. 

V. ČASŤ. 
Dozorčie právo. 

Pri udeľovaní, poťažne pri rozhodovaní 
domovského práva je povinnosťou patričnej 
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PokraČOVDie 
obce pri ude
lení dom. 
práva. 

vrchnosti pred udelením domovského práva 
poťažne pred rozhodnutím o domovskoní 
práve dotyčnej osoby, aby sa v prvom rade 
presvedčila t. j. aby ustálila, či osoba, kto
rej má byť domovské právo udelené, po 
prípade, ktorej má byť ustálené, je nepo
chybne čsl. občanom, poneváč do sväzku 

. obecného môže byť prijatý lE::n št. občan a 
tomu podobne aj domovský list len št. obča 
novi môže byť vystavený. 

Abs. zmätočné Také usnesenie obce prípadne rozhod
~i.::n~~díe nutie nadriadenej vŕchnosti, ktorým bolo ude-
cu~zinca lené poťažne bolo ustálené dombvské právo 
prijme do b . , . v l Vt b V' t "v 
svojho sväzku. oso e, nemajuce) cs. s . O clans va, moze 

byť nadriadeným úradom kedykoľvek jako 
absolútne zmätočné zrušené z nasledovných 
dôvodov: 

Vysvetlenie Jednotlivec nemôže náležať k niektoreJ' absolútnej 
zmätočnosti. Z najnižších organických jednotiek česko-

slovenského štátneho sväzku, totiž k obci 
a byť jej členom, keď nie je súčasne členom 
štátneho útvaru, tvoriaceho súhrn týchto 
jednotiek, tak že tieto právne sväzky obojého 
druhu, jak domovská príslušnosť tak aj 
štátna príslušnosť sú v spojení tak úzkom, 
pojmove nerozlučiteľnom, že samostatná 
existencia jedného bez druhého je nemyslí
teľná, ale naopak doplňujúc sa, predpokla
dajú vzijomne svoju existenciu. Dôsledkom 
týchto vývodov je logický záver, že opa
trenie obce, ktorá proti platným predpisom 
prijíma do svojho sväzku bezpodmienečne 
osobu, nemajúcu štátneho občianstva, totiž 

48 

cudzinca, je nie len nezákonné, ale aj absolútne 
zmätočné, priznávajúc osobe tejto právo, 
ktoré za týchto okolností nadobudnúť ne
mohla, lebo stala sa súčiastkou jednej z 
najnižších organických jednotiek celku bez 
toho, že by zároveň bola členom štátneho 
útvaru. 

Táto absolútna zmätočnosť má za ná- Ná~~edky a~ •• 
1 d k v . ' ., k t h t z m atoiínosta. 

S eo, ze o pravne) mOCI u onu o o o 
nemôže byť reči, že nezakladá pre osobu 
žiadnych práva že opatrením nadriadeného 
a dozorčím právom vyzbrojeného úradu môže 
byť tento správny úkon kedykoľvek zrušený. 
(Nál. č. 4372/21.) 

Keď sa teda obec dodatočne dozvie, že 
osoba, ktorú do svojho sväzku prijala, nie je 
československým štátnym občanom, alebo aj 
úrad, ktorý dotyčnej osobe ustálíl domovské 
právo. dozvie sa, že táto osobá nie je čsl. št. 
občanom, má zaviesť nové pokračovanie a svoje 
usnesenie, poťažne rozhodnutie odvolať, a za 
neplatné vyhlásiť. 

V prípade, že by obec, alebo patričný ~adri!,dený 
'd ' ." v h d t' urad je po-Ura svoJe usnesenze po,azne roz o nu le ne- vinný zruši( • 

odvolal n adria deny' dozorčím právom vyzbro- abs. zmätočné . " . k b opatrenie pod-jený . úrad, ked sa dOZVIe o ta omto a so- ~iadeného 
IMne zmätočnom opatrení podriadeného úradu, uradu. 

má si vyžiadať jednacie spisy a zmätočné 
opatrenie (rozhodnutie) zrušiť. 

T omu podobne ma jú byť zrušené z moci do
zorčej pre zmätočnosť domovské listy vydané 
cudzincovi (Ná!. č. 6337125), keď obecné 
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zastupiteľstvo domovské listy vystavené obec
ným predstavenstvom neodvolá., . . 

Dom. Ii.l. Tu treba uviesť, že domovsky Itst Je len 
púhym certifikátom o domovskej príslušnosti, 
totiž púhym listinným preuk,:zom ~. tom, 
že tá alebo oná osoba skutocne pozIva v 
obci domovské právo. Predpokladá ted~ 
táto listina existujúce už právo, nezaklada 
ho však. Táto listina musí zodpovedať sku
točnému sta vu tak po stránke vecnej, ako 
aj po stránke právnej a jej vnútorná ?od~ota 
je podmienená súhlaso~n so skutocno~ťo~. 
Vydanie domovského lIstu predp?klada, ze 
dotyčná osoba v smysle platnych pred
pisov už domovské právo. nadobudnula. , 

Vydanie dom. Vydaním domovského lIstu bez predcha-
liatu. dzajúceho usnesenia zastupiteľské~o sbor,u 

obce prekročí orgán (staro~ta, no~a~) v~da
vajúci domovský list, hramcu svoJeJ pravo
moci, ktorá je obmedzená čiste len . n~ vy
danie domovského listu, jako na lIstmu o 
právnom stave, ktorý môže byť založený 
len na usnesení zastupiteľského sboru obce; 
Tým, že starosta alebo notár vydá dO,mov~ky 
list osobe ktorá de facto domovske pravo 
v obci n~má, tým si len osobuje práv?moc 
riešiť otázku ktorá do jeho právomocI ne
prináleží a ~reto takýto, ?om?vský list .ne
môže nikdy nadobudnuť pravnej mocI a 
založiť právneho účinku. (Ná!. č. 6337125). 

. Jestli by okresný úrad opomenul vy-
Iaa. devolubo- , . . ť hl' d b lebo 
ui... konať sVOJU povmnos o a om o ce, a 

že by nezrušil vydané svoje zmätočné roz-
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bodnutie, vtedy župný úrad, ako úrad in
štančne nadriadený, iure devolutionis je po
vinný opatrenie obce, poťažne rozhodnutie 
okresného úradu, zrušiť a jestli by ani tento 
úrad to neurobil, tak prechádza toto právo 
a zároveň povinnosť iure devolutionis na mi
nisterstvo. 

1\ T 'l d • 22' 1926. Rozhodnutie 1 Va ezom zo na . unora . c. župuého úrad. 

20878125. vyslovil Najv. správny súd názor, !:§~!..Č~:!" 
že rozhodnutie župného úradu vo veciach do- kouel!aé 

k 'h ' Sl k' k· ., .ai vledy, kecl movs e o prava na ovens u Je onecne aj rozhodule z 
vtedy, keď župný úrad rozhoduje z moci do- moc. dozorčei. 
zbrčej. J 

Je tedy prípustné odvolanie proti roz
hodnutiu okresného úradu len na župný 
úrad, ktorý rozhodne s konečnou platnosťou. 

Iné je však pokračovanie úradov vtedy, 
keď obec udelila domovské právo osobe, 
ktorá je čsl. št. občanom, ale na základe Už 
neplatného ustanovenia (§§ lO., 11. XXII. 
1886), alebo prijala do svojho sväzku osobu 
na základe §-u ' 2. zákona č. 22211896 bez 
toho, že by táto osoba skutočne sa bola 
zdržovala v obci 10 rokov, alebo vydá obec 
domovské právo osobe, ktorá v tejto obci 
nemá domovského práva. 

V taky' chto prípadoch nadriadená vrch- Nadriadená 
vrchaoe( le .. 

no sť nemôže z úradu tieto, zákonu síce pre ab"olúlau 
d ' , l . b l 't "t v , "" .. ločnom! O porujuce, a e me a so u ne zrna ocne mô:ze 2raliif 

správne akty obecny' ch otgánov zrušovať ani 0ľat~e,!ie pod-
rIadeneho ináč proti ním sa postaviť, lebo udeľova- úradu. 

nie domovského práva čsl. št. občanom pri
náleží do vlastnej pôsobnosti obce a náleží 
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preto len jej, aby prípadný svoj omyl napra
vila a to len vtedy, keď ide o prípad omylu 
skutkového (error fa cti) , lebo zásadne právo
platné opatrenie úradu v neprospech strany 
jednostranným aktom nemôže byť zmenené. 
Dôvodom takej dodatočnej zmeny už raz 
vydaného a prá voplatného rozhodnutia ne~ 
môže však byť skutočný alebo domnelý 
omyl právny (error juris) a tým menej omylný 
výklad zákona. Preto má si každý rozho
dujúci úrad pred ' vynesením svojho roz
hodnutia riadne . objasniť právny stav veci a 
len potom rozhodnúť. (Nál. N. s. s. č. 10915/24). 

Absolútne, Absolútne zmätočným aktom je správny 
zmätočný k k b d l l d k k k správny akt. a t, torý y privo i výs e o s ut ove a právne 

nemožný, ktorý dľa platných predpisov je ne
prípustný a vytvorený t. j. vylučuje samé právo 
a má byť dozorčím úradom kedykoľvek 
zrušený, alebo keď rozhodujúci úrad bol 
naprosto nepríslušný (nál. č. 4372121 a č. 
14803121), Na pr. keď bolo udelené domovské 
právo cudzincovi. 

Error ,facti . Správny akt tangovaný skutkovým omy-
lom (error facti) je zásadne možný, ale na
dobudnutie práva je vylúčené (Pr. : 10 ročný 
pobyt). Takéto opatrenie môže zrušiť len 
úrad, ktorý ho vydal. . 

Z iných dôvodov mylné správne aktá 
Error juris. blk zrušené yť nemôžu ani pre my né zá onné 

ustan~)Venie (error juris). 
Poučen!e o _ Urad pri vynesení svojho rozhodnutia 
opravnych pro- , .,' t 'ť v ' , h hd" 
striedkoch. Je povmny ZIS l, Cl Je o roz o nuŤle Je . v 

postupe inštančnom konečné, alebo čí proti 
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nemu je ešte prípustný ďalší opravný pro
striedok. 

Dľa § 34. kanc. poriadku pre župné 
a okresné úrady, vydaného ministerstvom 
vnútra pod č. 9317313- 1922., má byť v 
každom rozhodnutí a to v čiastke o poučení 
stránok o opravných prostriedkoch presne 
označené: 

1. u ktorého úradu má byť podan~ od-
volanie, . 

2. v jakej lehote a 
3. apelačná vrchnosť. 
Toto poučenie je povinný dať stránkam 

rozhodujúci úrad len vtedy, keď jeho roz
hodnutie je v postupe inštančnom ešte na
riekateľné ; v prípade, že jeho rozhodnutie 
je v postupe inštančnom konečné, nemusí 
o tom úrad strany poučovať a nemusí stranu 
upozorňovať ani na tú okolnosť, že proti 
konečnému rozhodnutiu je prípustná sťaž
nosť na Najv. správny súd v Prahe, ktorú 
môže postihnutá stránka do 60 dní podať 
priamo u Najv. správneho súdu v Prahe. 

Keď rozhodujúci úrad udelí stranám 
mylné poučenie o použití opravných pro
striedkovatieto sa tohoto mylného pouče
nia skutočne pridržiavaly, to jest podaly 
odvolanie, má byť odvolanie jako neprípustné 
odvolávacím úradom odmietnuté a súčasne 
má byť urobené opatrenie, aby táto vada 
pokračovania bola napravená a odvolá va
teľovi poskytnutá možnosť, použiť sťažnosti 
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k Najv. správnemu súdu jako opravného 
prostriedku jedine prípustného. 

Jestli však odvolací úrad vo veci tejto 
jako ďalšia inštancia rozhoduje, tým si oso
buje kompetenciu jemu neprináležajúcu a je 
teda jeho výrok v tomto smere zmätočný, 
ktorý z moci úradnej pre vadnosť pokračo
vania má byť zrušený. 

Takéto rozhodnutie môže aj sám úrad, 
ktorý ho vydal, odvolať a vydať nové roz
hodnutie so správnym poučením, avšak toto 
rozhodnutie nemôže sa zmeniť v neprospech 
strany. 

Keď strana nie následkom mylného po
učenia, ale sama podá neprípustné odvo
lanie, má ho odvolacia vrchnosť v smysle 
§ 5. z. čl. XX. z r. 1901, jako neprípustné 
odvolanie zamietnuť. 

Pre ne.právae Keď strana s meritom rozhodnutia bola 
poučenie o 
opravných pro- uspokojená alebo vzdor nesprávnemu pou-
striedkoch byl V' v '1 . t; h . k ·t· h 
môže len vtedy cemu pOUZI a prtpUS nyc . za om yc pro-
;i:~'!!i~~é striedkov, vtedy nemožno v tomto akte (ro z
ked' .trana' hodnutí) spatrovať zmätočnosť, lebo strana 
utrpela právny ti' h ., k t'k k' ht ájem. neu rpe a pravne o Ujmu, na o o v ta yc o 

prípadoch podmienkou zmätočnosti je sku
točnosť právneho ujmu na škodu shany. 

/ 

Dodatok 1" 

Čsl.. štátne občianstvo. 
Otázku československého štátneho občianstva 

upravujú nasledovné zákony: 
1. ústavný zákon zo dňa 9. apr. 1920. č . 236. 

sb. z. an., 
2. ústavný zákon zo dňa 1. júla 1926. č. 152. 

.sb. z. an., 
,3. vládna vyhláška zo dňa 18. deco 1924. Č. 20~ 

sb. z. a n. 
4. Zákonný článok L. z roku 1879. 

1. Ústavný zákon zo dňa 9. IV. 1920. 
č. 236 sh. z. a n. 

(Výňatok.) 

§ 1. 
Štátnymi občanmi československými sú: 
1. Odo dňa 28. októbra 1918 osoby, ktoré naj 

neskoršie dňom 1. januára 1910. získaly a od tej doby 
nepre!ržite majú domovské právo na území býyalého 
mocnarstva Rakúsko-Uhorského, ktoré patrí teraz Cesko
slovenskej republike. 

2. Bývalí štátni občania Nemeckej ríše, ktorí 
majú. svoje riadne bydlisko na územiach, ktoré patrily 
skorŠIe k Nemeckej ríši a ktoré od nej pripadly k 
Československej Republike. 
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(§ 1.) aj ' vtedy, keď dotyčný rodič ešte žije a pre 
svoju osobu udelenie štátneho občianstva nežiada. 

§ 3. 

Osobám, ktoré nadobudly československé štátne 
občianstvo podľa toho zákona, určí ministerstvo vnútra, 
súčasne s udelenim štátneho občianstva alebo s vysta
vením vysvedčenia podľa 5. odstavca §-u 4. v zvlá
štnom výnose, domovské právo podľa zásad §-u 14. 
zákona z 9. apríla 1920. čis. 236 Sb. z. a n. 

§ 4. 

Žiadosti o udelenie československého štátneho 
občianstva podľa tohoto zákona podať treba u politic
kého úradu II. stolice (županského úradu), v obvode 
ktoré4.o má žiadateľ bydlište. 

Ziadosť obsahovať musí označenie: 
a) mena, priezviska, zamestnania, bydlišťa žiadateľa, 
b) miesta a diía narodenia žiadateľa, 
c) mena a osobných pomerov manželky a detí 

ziadateľa, 
d) pobytu žiadateľa od 1. januára 1906 počnúc, 

prípadne osôb, pobyt ktorých sa mu vpočíta, 
e) pobytu podľa 2. odstavca §-u 1,_ 
f) vlastnoručným podpisom opatrené prehlásenie 

žiadateľovo, že po 1. Januári 1906 nestal sa ani štát
nym občanom, ani domovským právom príslušným 
mimo republiky Československej, 

g) prehlásenie žiadateľovo, že žiada o udelenie 
československého štátneho občianstva rodľa tohoto 
zákona, 

h) nie sú-li tieto údaje doložené verejnými listi-
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nat?i, nech sú v žiadostí označené dokazovacie pro
stnedky, ktoré strana chce mať použité. 

Politický úrad II. stolice (županský úrad) ihneď 
predloží žiad.o~ť, zodpovedajúcu predpisom predošlého 
odstavca, mlmsterstvu vnútra. Nezodpovie-li žiadosť 
predpisom predošlého odstavca, vráti politický úrad 
II. s!?l~c~ žiadosť strane ci~ľom d~plnenia alebo opravy. 
Neuclm-h tak strana v pnmerane) lehote úradom urče
nej, považuje sa žiadosť za odvolanú. Odvolanú žiadosť 
možno znovu opakovať. 

Keď údaje žiadosti nie sú doložené hodnovernými 
listinami, úrad vyšetrí a zistí podmienky udelenia česko
slovenského štátneho občianstva, pri čom môže dať 
prísažne vypočuť svedkov, stránky a použiť všetkých 
doka~ovacic? prostried~wv podľ~ zásad civilného pro
cesn.eho ponadku. Je-It nepretržItosť bydlišťa (§§ 1. a 
2) zIstena, alebo aspoií pravdepodobná, žiadosť zamiet
nuť možno len vtedy, keď niet ostatných 'podmienok 
udelenia štátneho občianstva určených v tomto zákone. 

Nebola-li žiadosť odvolaná a nevynesie-li mini
sterstvo vnútra konečné rožhodnutie behom dvoch 
rok?v do diía podania žiadosti u politického úradu II. 
stohce (županského úradu), považuje sa československé 
št,átne občianstvo za žiadateľovi udelené podľa tohoto 
zakona. O tomto spomenu té úrady povinné sú na žia
dOBť stránky ihneď vydať úradné vysvedčenie. 

§ 5. 

Udeleniu československého štátného občianstva 
podľa tohoto zákona neprekáža, že žiadateľovi bolo 
uznanie alebo udelenie československého štátneho ob
čianstva právoplatne odopreté pred diíom, keď zákon 
tento nadobudne účinnosti. 
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§ 6. 
S osobami. ktorým bude podľa tohoto zákona 

udelené československé štátne občianstvo, nech sa od 
dňa udelenia štátneho občianstva tak nakladá, ako 
keby boly bývaly štátnymi občanmi od dňa 28. októ-

bra 1918. 
§ 7. 

Použije-lí strana vedome nepravých a nespráv
nych dokladov a údajov v žiadosti pri uplatnení ná
roku v tomto zákona určenom, môže ministerstvo vnútra 
udelenie československého štátneho občianstva uplatne
ného podľa zákona vyhlásiť za neplatné. 

§ 8. 

Zákon tento nadobudne účinnosti v 15. dni po 
vyhlásení. Prevedením zákona poveruje sa minister 
. vnútra v dohode so súčastnenými ministrami. 

* 
Výsvetlívky: Na základe domovského práva a 

to dľa § 1. č. 1. úst. zákona č. 236/1920 staly sa 
československými štátnymi občanmivosoby, ktoré do
movské právo nadobudly na území CsI. republiky do 
1. jan. 1910. 

Avšak veľký počet osôb zdržuje sa na Sloven-
sku a v Podkarpatskej Rusi, ktoré na tomto území 
bývajú už viac desaťročí, tu majú svoje riadne 
zamestnanie, dane platia atď., jedným slovom exist~nčne 
sú viazané k tomu územiu a predsa v smysle ustav
ného zákona č . 236/920 nestaly sa československými 
štátnymi občanmi. 

Za účelom odstránenia tohoto nedostatku a umož-
nenia nadobudnutia čsl. štátneho občianstva aj týmto 
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oS,obám, bol v~nesený ústavný zákon č. 152/1926 (lex 
Derer) ako taky, ktorý len doplňuje ústavný zákon č 
236/1920. - . . 

Podľa §-~ l; tohoto zákona (č. 152/26) majú ná
~o~ ?a ,:de~eme, ceskoslovenského štátneho občianstva 
~tatm obcama b3!v~léh~ Uhorska, ktorí pred dňom 1. 
Jan .. 1910 .. aspo~ st yn roky nepretržite mali bydlište 
v mektorej ObCI Slovenska a Podkarpatskej Rusi · a 
obec za, tút~ dobu nečinila proti nim námietky podľa 
§-u

v 
9. ~~k. cl. JPCIL 1886. Jako ďalšie požiadavky sa 

~yzaduju, aby he!o osoby od uplynutia spomenutých 
~~yroch. rokov t. j. od 1. jan. 1910. až do podania 
Zlad?sh maly ~epretržité (stále) bydlíšte na území, 
~tore teraz patn '--sl. republike a že za dobu od l. 
jan; 1910, až do podania žiadosti nenadobudly domov-

ČSkeho prav~ alebo štátneho občianstva mimo územia 
sl. republIky . 

v' Žiadosť, za udelenie československého štátneho 
??~lanstya dIa tohoto zákona má byť do 5 rokov od 
ucmnosh tohoto zákona, teda od 22. augusta 1926 
podaná u príslušného župného úradu v obvode kto~ 
rého má žiadateľ bydlište. ' 

Ziadosť musí obsahovať označenie: 
a) me~a, priezviska, zamestnania, bydlišťa žiadateľa, 
b) mIesta a dňa narodenia žiadateľa, 
c) mena a v~sobnÝ,ch pomerov manželky- a detí 

vd) poby tt; z:~datel~ od 1. jan. 1906. počnúc až 
dO

A 
dna podama v zladosh, prípadne označenia pobytu 

oso~. (otca, manzela), pobyt ktorých sa mu (žiadateľovi) 
vpocda, 

el pobytu podľa 2. odst. §-u 1., t. j. ti'mto sve
~ectvom s.a dokazuje nepretržitosť bydlišťa napriek tomu, 
ze plynutIe doby týmto zákonom požadovanej, - od 
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1. jan. 1906. do podania žiadosti bolo prerušené násled
kom vyskytnuvších sa okolností, uvedených v odst. 2. 
§-u L, ktoré okolnosti nepretržitosť bydlišťa však neru
šia, keď oná doba bola ztrávená 

1) do 1. VI. 1919 v službe vojenskej (vyjmúc 
služby z povolania) alebo plniac povinnosť uloženú 
mu podľa zákona o válečných úkonoch, 

2) za svetovej války alebo po svetovej válke 
buď v zajatí, v rukojemstve alebo v internovaní, 

3) v službe čsl. brannej moci, 
4) prechodne za zárobkom, 
f) vlastnoručným podpisom opatrené prehlásenie 

žiadateľovo, že po 1. jan. 1906 nestal sa ani štátnym 
občanom ani domovským právom príslušným mimo 
republiky Československej, 

, g) prehlásenie žiadateľovo, že žiada o udelenie 
čsl. št. občianstva podľa tohoto zákona. 

Jestli žiadateľ tieto udaje nemôže doložiť verej
nými listinami, nech v žiadosti označí dokazovacie 
prostriedky, ktoré chce mať použité za účelom úrad
ného dokázania pravdivosti ním uvedených údajov. 

Župný úrad takto vystrojenú žiadosť priamo pre
dostre ministerstvu vnútra. 

Jestli žiadosť predpisom týmto zákonom požado
vaným nezodpovie, župný úrad vráti ju bezprostredne 
strane cieľom doplnenia. 

Neučiní-li tak strana v lehote župným úradom 
stanovenej, považuje sa žiadosť za odvolanú. 

Odvolanú žiadosť možno opakovať . 

V smysle odst. 4. §-u 4. tohoto zákona ministerstvo 
vmítra žiadosť môže zamietnuť len vtedy, keď žiadateľ 
niektorej z podmienok týmto zákonom požadovaných 
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nevyhovel; kontrario, t. j. keď žiadateľ všetkým pod
mienkam vyhovel, žiadosť zamietnuť nemožno. 

Jestli ministerstvo vnutra, od dňa podania žiado
sti u župného úradu, behom dvoch rokov nerozhodne 
o žiadosti, má sa za to, že československé štátne ob
čianstvo bolo žiadateľovi udelené podľa tohoto zákona 
a na-žiadosť má mu byť hneď vystavené vysvedčenie 
ministerstvom alebo župným úradom. 

S osobami, ktorým bolo čsl. štátne občianstvo 
dra tohoto zákona udelené, má byť tak nakladané, 
jako keby boly bývaly štátnymi občanmi od dňa 28. 
okt. 1918. 

V prípade zamietnutia žiadosti môže sa stránka 
dovolávať nápravy sťažnosťou u Najvyššieho správ
neho súdu. 

Keď stránka pri uplatnení nároku . použila ne
pravých dôkladov, môže ministerstvo vnutra už udelené 
československé štátne občianstvo uplatnené podľa 
tohoto zákona vyhlásiť za neplatné. 

Zákonný článok č. L. z roku 1879. o nado
budnutí a ztratení uhorského štátneho 

. občianstva. 

(Výňatok.) 

§ 2. 

Uhorské štátne občianstvo sa môže nadobudnúť 
len nasledovným spôsobom: 

1. rodom, 
2. legitimovaním, 
3. manželstvom, 
4. uviastnením (naturalízáciou). 
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§ 3. 

Rodom nadobudnú uhorské štátne občianstvo zá .. 
konné (legitimné) deti uhorského štátneho občana a ne
zákonné deti uhorskej štátnej občanky v obidvoch 
prípadoch aj vtedy, keď sa v cudzozemsku narodily. 

§ 4. 

Legitimovaním nadobudnú štátne občianstvo ne
zákonné dietky uhorského štátneho občana, ktoré sa 
narodily z cudzozemky. 

§ 5. 

Manželstvom nadobudne uhorské štátne občianstvo 
tá cudzozemka, ktorá sa vydá za uhorského štátneho 
občana. 

§ 6. 

Uviastnením nadobudne uhorské štátne ob
čianstvo cudzozemec, ktorý od niektorej z vrchností, 
pomenovaných v § 11. alebo v smysle § 17. od jeho 
veličenstva obdrží uvlastňujúcu listinu a složí uhorskú 
štátoobčansku prísahu alebo zodpovedajúci sľub. 

§ 7. 

Štátne občianstvo. nadobudnuté mužom na zá
klade uvlastnenia, rozprestiera sa aj na jeho manželku 
a na jeho maloleté deti, stojace pod otcovskou mocou. 

§ 8. 

Uvlastňujúcu listinu o nadobudnutí uhorského štát
neho občianstva môže obdržať len ten cudzozemec. ktorý:' 

1. je samostatným, alebo v prípade nedostatku 
68 

svojprávnosti nahradí sa ten nedostatok svolenim zá
konného zástupcu; 

2. je prijatý do sväzku daktorej tuzemskej obce, 
poťažne je mu prijatie obcou prisľúbené (do výhľadu 
postavené) ; 

3. od piatich rokov bez pretrhnutia v zemi býva; 
4. je bezúhonného života; 
5. vládze takým majetkom alebo · takým prame

ňom zárobku, že seba a svoju rodinu z neho dIa po
merov bydlišťa môže vydržať; 

6. od piatich rokov je zapísaný do listiny daň 
platiacich. 

Pri uvlastnení cudzozemca, dIa zákona adopto
vaného uhorským štátnym občanom, môže byť odhliad
nuté od podmienok, obsažených v bodoch 3 .• 5. a 6. 
tohoto paragrafu, keď adoptujúci podmienkam bodu 
5~ a 6. vyhovel. 

§ 9. 

Patrične vystrojená žiadosť o udelenie uhorského 
štátneho občianstva má sa podať u prvého úradníka 
(podžupana, mešťanostu) toho municipia, poťažne v hra
ničnom území u toho okresného úradu alebo mest
ského magistrátu, v obvode ktorého žiadateľ býva. 

§ 1.0. 
Úrad, označený v § 9. preskúma žiadosť s prí

lohami, poukáže prípadne žiadateľa, aby doplnil chybia
ce potrebné doklady, alebo si v tom prípade, že 
vyskytly sa pochyby o forme alebo obsahu týchto 
dokladov, opatrí mienku príslušných úradov, a potom 
predostre spisy - v sprievode odôvodnenej mienky
ministrovi vnútra. 
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§ 11. 
V záležitosti uvlastnenía, ktorého sa má v smysle 

§§ 8., 9., a 10. dosiahnuť, rozhoduje .minister vnútra, 
a vystaví v prípade, že sa žiadosti vyhovie, pre prí
slušného uvlastňujúcu listinu; pri tom je treba, aby 
každý jednotlivý prípad bol cierom patričnej evidencie 
oznámený ministerskému predsedovi. 

§ 12. 
V uvlastňujúcej listine musí byť zreteľne vyslo

vené, že príslušná osoba sa prijíma medzi uhorských 
štátnych občanova v prípade § 7. majú sa uviesť aj 
manželka a deti, na ktoré sa uviastnenie rozprestiera. 

§ 13. 
Keď dojde uvlastňujúca listina zpät vrchnosti, ktorá 

žiadosť predostrela, vyrozumie úrad ten orozhodnutí 
príslušný úrad, uvedený v § 9., ktorý o tom uvedomí 
žiadateľa - stanoviac pri tom deň pre složenie prí
sahy (sľubu). 

Prísaha sa složí pred prvým úradníkom municipía. 

§ 14. 
Prísaha . (sľub) štátoobčianska znie nasledovne' 
"Prísahám a sľubujem na svoju česť a svedo~íe 

~e, Česko~lovenskej republike budem vždy ako jej 
st,atny obcan verny, o~daný a jej vláde poslušný, že 
zak?ny presne ~achovavať a vôbec všetky povinnosti 
a z.avazky verneho občana československého presne 
plmť budem a chcem". 

§ 15. 
,O složení prísahy (sľubu) sa spíše zápisnica, 

ktoru ten, kto pnsahu (sľub) složil, má podpísať. Deň 
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sl oženia prísahy (sľubu) má Sd na uvlastňujúcej listine 
vyznačiť a potvrdiť podpisom toho, pred kým bola prí
saha vykonaná, a doklad tento má byť uvlastnenému 
vydaný. 

Kto bol do sväzku štátoobčianskeho prijatý, je 
od tohoto dňa uhorským štátnym občanom. 

§ 16. 

Keď osoba, pre ktorú uvlastňujúca listina bola 
vystavená a ktorá bola k složeniu prísahy (sľubu) pred
volaná, sa behom jedného roku - rátajúc od dňa 
doručenia predvolania - k složeniu prísahy (sľubu) 
nedostaví a prísahu (sľub) nesloží, ztratí uvlastňujúca 
listina svoju platnosť a musí byť úradu, ktorý ju vy
stavil, s potvrdenkou o doručení predvolania predostretá. 

§ 20. 

Uhorské štátne Qbčianstvo zanikne: 
1. prepustením, 
2. úradným výrokom, 
3. neprítomnosťou, 
4. legitimovaním a 
5. manželstvom, 

§ 21. 

Ohľadom prepustenia v čas mieru rozhodne s ko
nečnou platnosťou minister vnútra. 

V rozhodnutí, keď nim bolo žiadosti vyhovené, 
má byť vyslovené, že sa príslušná osoba zo sväzku 
uhorského štátu prepúšťa. Také rozhodnutia musia byť 
cieľom potrebnej evidencie oznámené ministerskému 
predsedovi. 
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§ 22. 

Osoby, prináležiace zálohe alebo náhradnej zá
lohe vojska (námorníctva) môžu byť z uhorského štát
neho sväzku prepustené len vtedy, keď obdržaly od 
spoločného ministra války, honvédi ale vtedy, keď 
obržali od ministra zemskej obrany prepustenie zo 
sväzkubrannej moci. 

Osoby, ktoré síce nestoja pod horeuvedenou 
brannou povinnosťou, ale nie sú tej istej definitívne 
sprostené, môžu, keď dokonaly 17. rok života, zo sväzku 
uhorského štátu byť prepustené len vtedy, keď pre
ukážu svedectvom príslušnej jurisdikcie, že sa tým 
nechcú vyhnúť brannej povinnosti. 

§ 24. 

Prepustenie z uhorského štátneho. sväzku v dobe 
mieru z iných, ako v § 22. označených dôvodov, ne
môže byť odoprené tomu, kto preukáže: 

1. že je svojprávny, alebo že k žiadosti jeho svolil 
otec, poťažne poručník alebo opatrovník za súhlasu 
poručenského úradu; 

2. že nie je dlžný štátnu alebo obecnú daň; 
3. že proti nemu na uzemí zemi uhorskej koruny 

nie je zavedené trestné vyšetrovanie, ani že proti nemu 
nebol vydaný trestný súdny rozsudok, ktorý dosiaľ nie 
je vykonaný. 

§ 26. 

Prepustenie sa rozprestiera na manželku prepuste
ného muža, a v prípade tom, že nie tu výnimky § 22, 
na jeho pod otcovskou mocou súcich maloletých detí, 
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keď tieto s otcom, poťažne manželom zo zeme sa vy
sťahujú. 

§ 27. 

Riadne vystrojená žiadosť o prepustenie z uhor
ského štátneho sväzku má sa podať u župného úradu. 

Úrad tento prevedie ohľadom žiadosti pokračo
vanie, stanovené v §-e 10. 

§ 28. 

'V priepustnej listine má sa zretedelne vysloviť, že 
príslušná osoba prepúšťa sa z uhorského štátneho sväzku 
a v prípade §-u 26. majú sa v nej uviesť aj 
mená manželky a detí, na ktoré sa prepustenie roz
prestiera. 

§ 29. 

Dňom doručenia prepustnej listiny nastane ztrata 
uhorského štátneho občianstva. 

Prepustenie stane sa ale neplatným, keď v dobe 
od doručenia priepustnej listiny až do dňa vysťaho
vania sa ohľadom priepusteného vyskytne niektorá z 
prékážok, uvedených pod bodarni 2. a 3. § 24. alebo 
aj vtedy, keď sa príslušný nevysťahuje behom jedného 
roka, rátajúc od dňa doručenia priepustnej listiny. 

§ 30. 

Vrchnosti, pomenované v § 11. môžu vysloviť 
ztratu štátneho občianstva ohľadne štátnych občanov, 
majúcich na ich správnom území domovskú príslušnosť, 
ktorí bez ich povolenia do služieb cudzieho štátu vstú
pili, keď na ich vyzvanie l-,ehom určenej lehoty túto 
službu neopustia. 
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Rozhodnutia v tomto paragrafe uvedené majú byť 
cief0m evidencie od prípadu k prípadu oznámené 
ministerskému predsedovi. 

§ 31. 

Uhorský štátny občan, ktorý bez poverenia uhor
skej vlády alebo rakúsko-uhorského spoločného ministra 
zdržuje sa bez pretrhnutia za 10 rokov mimo hraníc 
územia zeme uhorskej koruny, ztratí tým uhorské štátne 
občianstvo. 

Čas neprítomnosti počíta sa odo dňa, ktorého sa 
príslušná osoba vzdialila za hranice územia uhorskej 
koruny bez ohlásenia u príslušnej vrchnosti v §-e 9. 
označenej, že si uhorské štátne občianstvo podrží; 
alebo keď má cestovný list, od dňa, kedy ten istý 
pozbudne platnosti. 

Trvanie neprítomnosti sa pretrhne, keď príslušná 
osoba podŕžanie svojho uhorského štátneho občianstva 
hore uvedenej príslušnej vrchnosti oznámi, alebo si 
opatrí nový cestovný list aleĎo od rakúsko-uhorského 
konzulárneho úradu zdržujúci list alebo sa dá zapísať 
do matriky niektorej rakúsko-uhorskej konzulárnej obce .. 

§ 32. 

Ztrata uhorského štátneho občianstva, ktorá takým 
spôsobom nastala, rozprestiera sa aj na manželku,. 
ktorá s príslušnou osobou spolužije, a aj na maloleté 
deti, u nej sa nachodiace, keď tieto sa nachádzajú pod 
jej otcovskou mocou. 

§ 33. 

Uhorské štátne občianstvo ztratia deti, ktoré v 
smys!e zákonov vlasti ich prirodzeného otca, ktorý je 
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cudzozemským štátnym občanom, boly legitimované, 
vyjmúc prípad, že legitim~van~m nenadobu~ly šl.átneho, 
občianstva svojho otca a ze aj potom na uzeml zeme 
uhorskej koruny bývajú. 

§ 34. 

Uhorské štátne občianstvo ztratí žena, ktorá sa 
vydá za neuhorského občana. 

§ 35. 

C~dzozemka, ktorá sa vydala za uhorského 
štátneho občana neztratí svoje uhorské štátne občian
stvo keď sa stane vdovou, alebo keď sa od svojho 
muž~ dá súdne rozviesť, alebo keď jej manželstvo· 
bolo vyhlásené za neplatné. 

§ 36. 

Uhorský státny občan, ' ktorý je súčasne občanom 
iného štátu, sa pokladá za uhorského štátneho občana. 
tak dlho, dokiaľ svoje uhorské štátne občianstvo v 
smysle tohoto zákona neztratí. 

§ 37. 

Žena, ktorá sa vydala za cudzozemca, nadobudn.e 
štátne občianstvo opäť, keď jej manželstvo bolo pn
slušným súdom vyhlásené za neplatné. 

§ 38. 

Ohľadom tých osôb, ktoré uhorské ' štátne občian
stvo ztratily, a žiadajú sa znova do uhorského štátneho 
sväzku, má sa použiť ustanovení, pojednávajúcich .? 
uvIastnení, pokiaľ nasledujúce paragrafy neobsahuJu 
žiadnych výnimok. 
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§ 40. 

K to ztratil prepustením alebo neprítomnosťou svoje 
uhorské štátne občianstvo a po navrátení na územie 
zeme koruny uhorskej do sväzku niektorej tuzemskej 
obce sa príjme, poťažne sa mu prijatie prisľúbi, má 
byť na svoju žiadosť opäť do uhorského štátneho sväzku 
prijatý. 

§ 41. 
Žena, ktorá následkom prepustenia alebo neprí

to~nosti svojho manžela, alebo . následkom svojho vy
<laha za cudzozemca, svoje uhorské štátne občianstvo 
ztratila, má sa opäť do uhorského štátneho sväzku 
prijať, keď je od svojho manžela súdn<:! rozvedená, 
alebo keď jej manželstvo bolo rozlúčené, alebo keď 
sa vdovou stane, a keď sa príjme do sväzku niektorej 
obce na území uhorskej koruny, poťažne, keď sa jej 
také prijatie prisľúbi. 

§ 42. 
. Kto ako maloletý následkom prepustpnía alebo 

neprítomností svojho zákonného otca uhorské štátne 
občianstvo ztratíl, má sa po smrti svojho otca, alebo 
potom, keď v smysle zákonov svojej novej vlasti sa 
stal plnoletým, a keď v obidvoch prípadoch bol prijatý 
<lo sväzku niektorej obce na území koruny uhorskej, 
P?ťažne, keď mu prijatie také bolo prisľúbené, na svoju 
žIadosť - ku ktorej treba v prípade, že je maloletý, 
svolenia poručníka - medzi uhorských štátnych obča
nov opäť prijať. 

§ 48. 
Všetky zákony a nariadenia, ktoré odporujú prí

tomnému zákonu, pozbývajú platnosti. 
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Zákonom týmto zostáva nedotknuté štátne občian
stvo tých osôb, ktoré až do vstúpenia v platnosť tohoto 
zákona nadobudly uvlastňujúcej listiny. 

Za uhorských štátnych občanov sa majú pova
žovať aj tí, ktorí na území koruny uhorskej až do dňa, 
kedy zákon tento vstúpi v platnosť, bez pretrhnutia na j
menej 5 rokov - bárs aj na rôznych miestach -
bývajú, a v niektorej tuzemskej obci do listiny daň 
platiacich sú zapísaní, keď rátajúc odo dňa, kedy zákon 
tento vstúpi v platnosť, do jedného roka pred tým muni
cipiom, rešp. v hrvatsko-slavonskom hraničnom území 
pred tým okresným úradom alebo mestským magistrá
tom, v obvode ktorého sa ich posledné bydlišťe na
.::hádza, preukážu, že si ich cudzie štátne občianstvo 
podržali. 

Čas vzdialenosti desiatich rokov, stanovený v § 31 . 
číta sa u. tých, ktorí územie koruny uhorskej pred vstú
pením tohoto zákona v platnosť opustili, odo dňa, kto
rého tento zákon v platnosť vstúpi. 

* 
Výsvetlivky: Jako to bolo už aj pri výklade ústav

ného zákona č. 236/1920 spomenuté, spôsoby nabývania 
štátne40 občianstva upravujú ustanovenia zák. čl. L. 1879. 

Ziadosť o udelenie čsl. štátneho občianstva v smy
sie §-u 8. tohoto zákona má by' nasledovnými dokladmi 
vystrojená : 

1. rodný list žiadateľa a jestli je ženatý, tak sa 
vyžaduje aj sobášny list a rodný list manželky a malo
letých detí, 

2. svedectvo o dosavádnej štátnej a domovskej 
príslušnosti, 

3. svedectvo o prepustení z dosavádneho štát
neho sväzku, 
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. . 4. us~.esenie obecného zastupiteľstva, ktorým pri
Ja~Ie do v svazku obce bolo žiadateľovi prisľúbené na 
pnpad, ze mu bude čsl. štátne občianstvo udelené, 

5. ~vedech:o o. p9byte, 1. j. že žiadateľ aspoň 5 
rokov byva na uzemI Csl. republiky, 

6. svedectvo, že žiadateľ už 5 rokov platí dane 
7. svedectvo o mravnosti ' 
8. svede.ctv~ o majetkovÝch pomeroch, 

. 9 .. prehlaseI~?e v o. tom, že žiadateľ sa zrieka všet-
kyc~ narokov V?CI. statu, alebo inému verejnému fondu, 
kt~re by mu pns Iuc haly z titulu vojenského, invalid
skeho, vdovskeho alebo z dôvodu iného 

10. "curriculum vitae", (stručný ži~otopis}. 

Ztl'ata čsl. štátneho občianstva dl'a §-u 30. 
z. čl. L. 1879. 

. . V smysle .ustano:'venia §-u 30. zák. čl. L. 1879. 
mI';lIste~s!vo vnutr~. moze vysloviť ztratu českosloven
sk~ho statnev~o obcIanstva osobe, ktorá bez jeho povo
lenIa d? sluzleb cu~zie~o štátu vstúpila a keď na jeho 
vyzvame behom urceneJ !ehoty túto službu neopustí. 

Tento § predpoklada, že osoba, ktorá má od _ 
kať ztr.atu v ~eskoslovenského štátneho občianstva, Pľa 
dOP!lstIla. Cll!-U n;~r?vnávajúceho sa s jej občianskymi 
p~vmnosťaml, . vs .upIla bez povolenia so strany svojho 
statu do. ~udz~ch s!u~iebv a sotrvala v ních, ačkoľvek 
mu~.elo ~eJ byť zrejme, ze štát ten s jeJ' postupom 
nesuhlasl. 

. To predpokladá, aby osoba táto bola si vedomá 
sV?Jho štátneho občianstva, lebo len vtedy môže byť 
r<;c o tom! že porušila povinnosť voči štátu ku kto-
remu patn. ' 
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Ďalším predpokladom je sloboda vôle a možnost 
dfa svojej vôle jednať. 

Treťou podmienkou je, že sotrvá vo službe 
cudzieho štátu aj keď vie, že nezodpovedá to záujmom 
~tátu, ktorého občianstvo požíva. (Ná!. N. s. s. Č. 
20363/22). . 

Ministerstvo vnú tra dľa § 30. z. čl. 1.1879. môže vyslo
viť ztratu československého štátneho občianstva aj bez 
predchádzajúceho vyzvania ~s~be, ~torá bez 'povole~ia 
vzdialila sa a zastávala vereJnu sluzbu nepnateľskeho 
štátu. 

Za týchto okolností dotyčná osoba nemohla súhlas 
svojho dosavádneho štátu k takémuto kroku vôbec 
predpokladať a s;vojim í~dnaním d~l~ j~sne n~ íavv~, 
že jestli má voliť medZI dvoma. s~atmI, z,,:ohla stat 
nepriateľský, že rozhodla sa VYStUpIť zo SVOJho dosa
vádneho štátoobčianskeho sväzku. (Nál. N. s. s. č . 
20363/22). 

Ztrata štátneho občianstva a domovského právIl 
v republike českoslo:renskej. nast~va aj vs~upóm. do 
služieb obce v republIke madarske) za obecneho notara, 
lebo tento vstup predpokladá maďarské štátne občian
stvo. (Ná!. N. s. s. č. 6714122). 

Prepustenie zo štátneho sväzku. 
Inštruovanie žiadosti. 

V smysle platných predpisov [§§ 21. a nasl. uhor
ského zák. čl. L. z roku 1879, § 31. branného zákona 
zo dňa 19. brezňa 1920. Čís. 193 sb. z. a n. a §§ 
124-127 na,:,. vl. zo dňa 28. VII. 1921. Čís. 269 sb. 
zák. a nar. (branných predpisov)] nutno ku každej 
žiadosti za prepustenie zo štát. sväzku pripojiť doklady: 

79 



1. a) o československej štátnej príslušnosti, 
b) o svojprávnosti žiadateľa prípadne o svolení 

zákonných zástupcov, 
c) o tom, že žiadateľ nie je dlžný štátnu alebo 

obecnú daň, 
d) o tom, že proti žiadateľovi nie je zavedené na 

ftzemí čsl. republiky trestné vyšetrovanie, ani že proti 
nemu nebol vydaný trestný súdny rozsudok, ktorý 
nie je doteraz vykonaný, 

e) osobné doklady tých členov rodiny, na ktoré 
sa vzťahuje prepustenie v smysIe § 26 čit. zák. čl. 

Pokiaľ sa týka osôb, ktoré sú v cudzine trvale 
usadené ešte pred 28. okt. 1918., nech nie je požadovaný 
a nie je nutné pripojiť doklad o okolnostiach uvede
ných .pod bodom c) ad). 

Ad a). 
Pravidelne bude dostatočným preukazom štátnej 

príslušnosti riadny domovský list; keď ale žiadateľ, ktorý 
je trvale usadlý v cudzine, nemôže svoju štátnu pri
slušnosť preukázať ani domovským listom, ani iným 
písomným dokumentom (pasom, vojenskou legitimáciou 
a p.), musí aspoň v žiadosti uviesť všetky okolnosti, 
z ktorých by bolo zjavné, kde je on, prípadne jeho 
otec qomovským právom príslušný. 

Ziada teľ, ktorý býva viac ako 10 rokov v cudzine, 
musí okrem toho udať všetky nutné okolnosti, na zá
klade ktorých bolo by možno rozhodnúť, či nejestvujú 
podmienky ztraty štátneho občianstva v smysIe usta
novenia § 31. zák. Čís. L/1879. 

Ad bl, 
K preukázaniu, že táto podmienka je splnená, je 

nutno, aby žiadateľ pripojil rodný list a keď žiada-
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teľ, ktorý je nesvojprávny, žiada o prepustenie, je nutn~, 
aby preukázal svolenie zákonných zástupcova schva
lenie príslušného úradu poručenského (opatrovníckeho). 

Príslušnosť schválenie udeľujúceho úradu poru
čenského (opatrovníckeho) sa riadi dľa domovskej 
obce žiadateľa. 

Ad cl. 
V tomto smere musí byť pripojené svedectvo 

obce príslušnej dľa , pobytu prípadne dľa m~esta v~e
hnuteľnosti patriacej žiadateľovi, al~bo. dľa sl~la ZI~
nosti o tom že žiadateľ ani členOVIa Jeho rodmy me 
sú dlžní ob~cnú daň, svedectvo to musí byť potvrd;mé 
príslušným štát. berným ú~adom vzhľa~om, k d~ma~ 
a poplatkom atď., ktoré uz boly predplsane a. pnslus
ným finančným riaditeľstvom vzhlad,om k ~aman:t, po
platl<.om, dávke z majetku a pokutam, vOJen~keJ tax.e 
atď., ktoré majú byť teprve . predpí~ané. Ke~ b~ pn
chádzalo dp povahy viac mIest o~adom ~ano;eJ po, 
vinnosti, nutno predložiť svedectva od vsetkych prí
slušných úradov. 

Ad dl. 
Ohľadom tej okolnosti, ~e proti žiadateľo;:i, nie je 

zavedené trestné vyšetrovame, nutno predlozľť sve
dectvo sedrie, príslušnej podľa bydlišťa ~iadateľll: 
Ohľadom toho, že proti nemu nebol vydany trest~~ 
súdny rozsudok, ktorý nie je vykonaný, nutno predloz!ť 
výpis z rejstríku trestov príslušného št~tneh.o zast~pl
teľstva podľa rodišťa žiadateľa, keď rodIsko Je n,ez,name 
alebo žiadateľ sa narodil v cudzine, vtedy VyplS od. 
štátneho zastupiteľstva v Brne. 

81 



Ad el. 
Žiadater ženatý musí pripojiť sobášny list a má-li 

deti, tiež rodné lísty nezletílých detí, keď je žiadateľ 
rozsobášený, doklad o tom, keď je žiadateľka ovdovelá, 
sobášny list a úmrtný list manžela. 

2. Okrem toho je nutné, aby v žiadosti bolo 
uvedené, či sa žiadateľ už vysťahoval, prípadne či 
zamýšla vysťahovať, kedy a kam a z akého dôvodu, 
či sám, či so svoiimi rodičmi, či má založenú v cu
dzine existenciu a: akú a ďalej, keď podlieha žiadateľ, 
pripadne niektorý člen rodiny };,rannej povinnosti, presné 
označenie, vakom brannom pomere sa nachádza a kde 
je vedený vo vojenskej evidencii a súčasne aj prehlá
senie o tom, že nežiada prepustenie preto, aby sa 
vyhnul vojenskej povinnosti, keď je jemu štátne ob
čianstvo v cudzine zaistené, preukaz o tom. 
. Žiadosť o prepustenie musí byť opatrená kolkom 
5 Kčs, všetky prílohy kolkované československým 
kolkom á 1 Kčs, svedectvá o okolnostiach sub I. c) 
á d) podliehajú kolku len ako prílohy. 

Okrem toho nutno pripojiť kolok á 8 Kčs (je-li 
strana nemajetná lKčs.) na osvedčenie a pripojiť prí
slušný obnos na porto (zvlášť porto do cudziny). 

Žiadosť nutno podať u župného úradu prísluš
ného dľa domovskej obce žiadateľa, keď je žiadateľ 
usadený v cudzine, je príslušn)'T župný úrad dľa posled
ného pobytu žiadateľa, prípadne jeho otca a keď 
nie je známy, vtedy dľa domovskej obce. 

Neni ovšem námietok, aby žiadosť bola podaná 
u príslušného okresného úradu, ktorý ju prejedná a 
predloží župnému úradu, prípadne od ž iadateľov usa
dených v cudzine u príslušného zastupiteľského úradu. 
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K.eď žiadósť bo~a podaná žiadateľom usadeným 
v ~udzl~e u zast~pI~eľsk~ho úradu v cudzine, pre
skuma JU ,tento, Cl Je nad ne vystrojená v smysle 
odst. I., ,pn~adn~ vyzve žiadateľa, aby ju doplnil a 
~,oplnenu zas Je ur~du v odst. III. uvedenému k dal
Slemu pokracovamu, 

, :~eď žiadateľ trvale usadený v cudzine nemôže 
pr,IpoJI! svedectvo sub Iia, c, d, uvedené, nebolo by ná
mlet?k,y abyy ,svede~tv~ b~,ly zaopatrené cestou úradu, 
musI ,vsak zladateI pnpoJlť príslušný obnos na kol
kovne. a na vyhotovenie týchto; pri tom žiadateľ však 
nech Je upozornený, že tým. sa., pretiahne vybavenie, 
okrem toho nE'ch zIadateľ pnpoJl príslušný obnos na 
porto a na kolok na osvedčenie, 

Keď sa ~istí, že žiadateľ zdržuje sa viac ako 10 
rok?v :' cudzme, nutno previesť ihneď šetrenie či tu 
n~m pnpad ztraty štátneho občianstva v smysle §-u 31. 
zak. cl. 1:'. 1879, v tomto smere nutno zvlášte zistiť 
k~dy Sy~ ZIa?~teľ {prípad?e rodičia} vysťahoval za hra~ 
I?Ice, Cl ~dlslel za hramce z poverenia vlády, alebo 
uradu, ake ~al zamestnanie, kde sa zdržoval, či mal 
pas" v k~or~J, dobe a s akou platnosťou, či sa vrátil 
n~ uze~l1e stat~ a ~edy, či ay, kedy oznámil prísluš
ne~u zupanovI( ~np~~ne mesťanostovi), že si štátne 
ObCla?stvo podrzuJe, Cl bol zanesený v sozname nie
ktoreJ konzulárnej obce, kde a v ktorej' dobe '_ 
padn y' l d k l ' pn , e Cl may. o o~zu ár~eho ú.rad~ nejaký legitimačný 
aokument, Cl splml povmnosť VOjenskú kde l d 

k' Ab' · " I:e y a a y,m sposo om, a či je vedený vo vojenskej evi-
d~ncI~ a. kd,e, ~ zápisnici o vypočutí žiadateľa nech 
~u pnpoJ~ne ~J l?~íslušné , doklady, prípadne nech je 
uradne :Isten~, C,l ty~d.el~la jeho zodpovedajú pravde, 

VeL pOJednavaJuCI urad (župný, okresný úrad) 
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zistí, či je žiadosť riadne (v smysle odst. 1.) vystro
jená, či SÚ splnené všetky podmienky pre prepustenie 
(ztratu), zvlášte, či je žiadateľ nesporne českosloven
ským štátnym občanom, u žiadateľov bývajúcich v cu
dáne, či nejestvujú podmienky ztraty štátneho občian
stva v smysle § 31. zák. čl. L. 1879, ďalej podmienky 
uvedené v § 24. cit. zák. čl. a to aj v tom páde, keď 
sa jedná o ztratu štátneho občianstva. 

Keď je nutné spis doplniť v niektorom smere, 
urobí príslušné doplnenie, prípadne požiadaním príslu
šného zastupiteľského úradu v cudzine, keď je nutné 
šetrenie u niekoľko rôznych úradov, zariadi podľa mož
nosti príslušné šetrenie súčasne. 

Keď žiadateľ má podlžnosti na štátnej dani alebo 
obecnej dávke, upovedomí žiadateľa o tom s tým, 
aby behom určitej doby podlžnosti tie zaplatil a o tom 
podal príslušný doklad. 

Keď žiadosť podaná žiadateľom trvale usadenýni 
v cudzine nie je riadne okolkovaná, prípadne nie sú pri
pojené svedectvá o podmienkach sub L c, d., prípadne 
nie sú pripojené potrebné peňažné obnosy, vzhľa
dom k urýchlenému vybaveniu veci, niet námietok, 
aby predbežne vo veci bolo zavedené príslušné pokra
čovanie, župný úrad nech učiní opatrenie, aby ihneď 
a najneskoršie pred vydaním osvedčenia stránke prí
slušné peňažné obnosy ako aj príslušný obnm; na 
porto boly od stránky inkassované. 

Keď žiadateľ, prípadne niektorý člen jeho rodiny 
musí mať v smysle § 31. branného zákona z 19. III. 
1920. č. 193. sb. z. a n. povolenie k vysťahovaniu, 
predloží župný úrad najsamprv celý spis k rozho
dnutiu ohľadom povolenia k vysťahovaniu ministerstvu 
národnej obrany s návrhom po prevedení príslušného 
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pokračovania v smysle § 124. a nasl. branných 
predpisov (nar. z 28. VII. 1921 č. 269. sb. z. a n.) a 
to aj v tých pádoch, keď sa jedná o ztratu štátneho 
-občianstva v smysle § 31. zák. čl. L. 1879. Pri tom 
sa súčasne upozorňuje na výnosy ministerstva národ
nej obrany z 26. VI. 1923 čis. 156645/pol. práv/12 
ex 23, ,z 25 .. yI. 1924 Čís. 15830 pol. práv/12 ex 
1923, vynos mImsterstva pre správu Slovenska zo dňa 
24. XI. 1923 Čís. 14183/23 adm. IV. 

Po skončenom šetrení, prípadne keď bolo zado
vážené aj príslušné rozhodnutie ministerstva národnej 
.obrany, predloži župný úrad spis ministerstvu s plnou 
mocou s príslušným návrhom, v ktorom výslovne uvedie 
či v konkrétnom páde sa jedná o prepustenie alebo ~ 
Konštatovanie ztraty v smysle § 31. zák. čl. L. 1879, 
ktorú okolnosť nutno taktiež aj uviesť v návrh~ na 
ministerstvo národnej obrany. Súčasne pripojí na osV\d
'čenie kolok 3 Kčs. 

Osvedčenie o prepustení, prípadne o ztrate štát
neho občianstva doručí župný úrad žiadateľovi do 
vlastných rúk, vždy proti doručenke a súčasne o vy
panom rozhodnutí upovedomí príslušnú domovskú 
-dhec, keď sa jedná o vojenskom gážistovi vo výslužbe, 
.oripadne o osohu, ktorá má nárok na zaopatrovacie pô
?itky oproti štátu, tiež ministerstvo národnej obrany prí
padne úrad, ktorý pôžitky poukazuje, cieľom zastavenia 
výplaty pôžitkov. Keď je žiadateľ v cudzine, prevedie do
ručenie výlučne prostredníctvom zastupiteľského úradu. 

Deň doručenia nutno oznámiť ministerstvu. 
v K~ď žia~ater,. prípadne. niektorý člen jeho rodiny 

,ohdrzah prOV1Zorne povoleme k vysťahovaniu od mi
nisterstvanárodnej obrany, že nenadobudne-li žiadateľ 
«lo 2. rokov od doručenia osvedčenia cudzie štátne 
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občianstvo, udelené provizorné povolenie k vysťaho-
vaniu, ako aj osvedčenie ztratí platnost 

Súčasne učiní opatrenie, aby všetky legitimačné 
doklady, ktoré preukazujú československú štátnu prí- . 
slušnosť žiadateľa (cestovné pasy, pasové prievodné
listy, legitimačné listy, domovské listy atď. ), boly jemu 
odobrané, prípadne keď má žiadateľ nárok na ich vy
danie, aby boly pokiaľ už sa tak nestalo, označené 
poznámkou, že žiadateľ vystúpil z československého 
štátneho sväzku, u osôb podliehajúcich brannej povin
nosti, aby bolyodobrané ich vojenské dokumenty 
(voj. preukazy, knižky, legitimácie), ktoré nutno zaslať 
doplňovaciemu okresnému veliteľstvu príslušnému dIa 
býval~j domovskej obce. 

Dalšie pokračova,nie ohľadom osôb spomenutých 
v § 31. branného zákona je upravené v § 126. sb. z. 
a n. ,branných predpisov, pri tom sa súčasne upozorňuje 
na spomenutý výnos ministerstva národnej obrany zo 
dňa 25. VI. 1924. Čís. 158830 pol. práv.- 12 ex 1923. 

Keď žiadateľ sa nevysťahoval, je nutno viesť 
v evidencii príslušnú jednoročnú lehotu uvedenú v § 29. 
zák. čl. L/1879., prípadne keď sa jedná o vysťahovanie 
osôb cieľom naturalizácie v Nemecku, šesťmesačnú 
v smysle čl. 12. smluvy s Nemeckom Čís. 308. sb. z. 
a n. a oznámiť ministerstvu, či žiadateľ v smysle týchto 
ustanóvenf preložil svoje bydlište do cudzmy. 

Výslovne sa poznamenáva, že , o žia dostiach za 
prepustenie zo štátneho sväzku na Slovensku rozhoduje 
v smysle § 21. zák. čl. L/1879 ministerstvo vnútra a 
v jeho zastúpení ministerstvo s plnou mocou pre správu 
Slovenska a len tieto úrady sú kompetentné vydávať 
príslušné osvedčenia o prepustení zo štátneho sväzku 
prípadne o ztrate občianstva. 
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Vlá dna vyhláška zo dňa 18. deco 1924. č. 20. 

O rozhodnutí konferencie veľvyslancov zo dňa 
28. VI. 1920. o Tešinsku, Orave a Spiši. 

(Vyhlásená 11. februára 1925.) 
"III. článok rozhodnutia konferencie veľvyslan

cov znie: 
1. Osoby, ktoré maly pred prvým januárom 1914 

domovské právo (indigenat, pertinenza, Heimatsrecht) 
v bývalom vojvodstve Tešinskom, alebo v území Oravy 
,!lebo Spiša, nad ktorými svrchovanosť Poľska alebo 
Ceskoslovenska bola uznaná, nadobudnú plným právom 
poľskú alebo československú štátnu príslušnosť. Stejne 
bude i s osobami, ktoré hoci by nemaly domovského 
práva, sídlily v spomenutých územiach pred prvým ja
nuárom 1908. 

Osoby, ktoré nadobudly domovské právo v sp~ 
menu tých územiach po 1. januári 1914, nadobudnú podľa 
okolnosti poľskej alebo československej štátnej prísluš-
110sti len s podmienkou súhlasu so strany Poľska alebo 
Ceskoslovenska. Jestliže o tento súhlas nebolo žiadané, 
alebo keď bola žiadosť zamietnutá, podržia tieto osoby 
podľa okolností štátnu príslušnosť rakúsku alebo uhor
skú. Stejne bude tomu s osobami, ktoré ani ž by maly 
domovské právo, sidiíly by v spomenutých územiach 
po 1. januári 1908". 

Opčná žiadosť dľa tohoto rozhodnutia mohla 
byť podaná v lehote jedneho roku od jeho vYhlásenia 
v sbierke zákonov a nariadení, t. j. od 11. febr. 1925. 
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