
Literatu.ra . 
. Vladimír Bod i c k ý: Príručka vojenského trestného po

riadku. Bratislava 1942. Nákladom vlastným, cena Ks 30.-. 
V iných štátoch je už takmer bežné, že texty v praxi často 

používaných zákonov vydávajú sa v praktických vreckových 
formátoch. ' 

Takýto formát použil aj pplk. žand. Vladimír Bodický pre 
svoju príručku vojenského trestného poriadku, sostavenú' pre 
žandárstvo, ktoré jednak často pracuje v úzkom styku s vo
jenskými orgánmi, jednak samo podlieha vojenským trestný1n ' 
súdom. 

Nakoľko žandárstvo nepotrebuje pre bežné používanie ko
mentár, ale len text zákona, splňuje vydaná príručka, ktorá 
obsahuje text všetkých pre žandárstvo potrebných partií vo
jenského trestného poriadku a jeho úvodového zákona s naj
nutnejšími autorovými poznámkami, plne svoju funkciu služob
nej pomôcky. 

Prístupná cena a vhodný formát zaručujú rozšírenie tejto 
príručky, ktorá by sa však bola iste dočkala ešte väčšieho 
rozšírenia, keby do nej bol býval pojatý celý text oboch zá
konov. Vynechaný text totiž tvorí asi jednu pätinu pôvodného 
textu zákonov a takto má príručka význam iba pre žandárstvo, 
kým inak by bola mohla bezpečne slúžiť každému, komu stačí 
text zákona (bez komentára), ale text úplný. P. Z. 

Prehlad kníh. 
Bilancie a priame dane verejne účtujúcich podnikov. Sostavili Vladimír 

Stripský, hl. odbo radca Min. fin . a Alexander Novomestský, . odb o radca 
Min. fin. - Autori podávajú v tejto príručke systematicky všetky dnes 
platné zákonné ustanovenia o priamych daniach v ich úplnom znení, pokiaľ 
sa týkajú subjektov podrobených podľa § 68 zvláštnej dani zárobkovej . 
V časti I. a II. zaoberajú sa autori právnymi predpismi o obchodných 
knihách a účtovníctvom. - Časť III. až VI. obsahuje predpisy o zvláštnej 
dani zárobkovej, dani rentovej s osobitným zreteľom na daň vyberanú 
srážkou, dani z tantiem a mimoriadnej dani z dividend. Táto partia je 
spracovaná tak, že obsahuje text zákona, vykonávacie nariadenie, výnosy, 
judikatúru, vysvetlivky i zákony a nariadenia, kto-ré sa priamo alebó ne
priamo dotýkajú týchto daní. Pri uvádzaní týchto predpisov je tu zrejmá 
snaha autorov, vysvetliť podrobne intenciu zmenených zákonných usta
novení a pri riešení finančno-právnych otázok vynasnažili sa vo vysvetliv
kách zaujať objektívne stanovisko, najmä tam, kde judikatúra ešte chýba 
alebo kde nie je ustálená. - Časť VII. obsahuje spoločné ustanovenia 
pokiaľ sú praktické pre vyššie uvedené dane, najmä pokiaľ ide o procesné 
normy upravujúce vyrubovacie a odvolacie pokračovanie, riadne a mimo
riadne opravné prostriedky, predpisy o miestnej a vecnej kompetencii, le
hotách, zastupovaní, doručovaní, medzištátne smluvy o zamedzení dvo
iitp-ho zdahenia a pod. - V časti VIII. je komentovaný zákon o stabili
začných bilanciách. V knihe spracovaná ie i bohatá judikatúra z Bud
win",kého sbierky, lebo právne zása-ely v nej vyjadrené boly prevzaté do 
zákona o priamych daniach z r. 1927 takmer nezmenene; z Bohuslavovej 
sbierky sú uvádzané judikáty z doby Dred 14. III. 1939, pokiaľ sú so zre
teľom na nastavšie zákonné zmeny praktické, i judikáty z doby po 14. III. 
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1939, ak interpretujú právne predpisy, ktoré platia nezmenene aj v tu
zemsku. Judikatúra Najv. správ. súdu v Bra tislave, uverejnená v úr. 
sbierke finanč. rozhodnutí, pokiaľ sa týka spracovanej m aterie , je zachy
tená úplne. - Knihu vydalo Ústredné sdruženie slovenského priemyslu 
v Bratislave . Strán 785, formát 8°, cena broš. výtl. 200.- Ks . 

Lexikon obcí Slovenskej republiky. Sostavil a vydal Štátny štatistický 
úrad v Bratislave, v r. 1942. Obsah lexikonu je rozdelený Hd 3 hlavné 
časti. Prvú časť tvoria údaje o rozlohe, o P9čte domova obyvateľov štátu 
podľa najnovšieho administratívneho, súdneho a daňového rozdelenia, v 
druhej časti sú hlavné údaje o obciach a ich miestnych častiach , t. j. úrad
ný názov, plocha obecného katastru, počet domov, počet obyvateľov, sídlo 
príslušného notariátu, pošto'vý, telegrafný a telefonný úrad, železničná sta
nica a prípadná železničná zastávka, vzdialenosť od želeničnej stanice 
alebo zastávky, prifarenosť, žandárska stanica a zdravotný obvod; ďalej 

obsahuje táto časť soznam notárskych obvodov a zmeny, ktoré nastaly 
v administratívnom rozdelení štátu od 2. novembra 1938. V poslednej časti 
je abecedný soznam okresov, obcí a miestnych častí obcí, ako aj návod, 
ha ktorej strane treba hľadať údaje o tej -ktore j obci alebo miestnej časti 
obce. - Okresy ako celky sú uvedené podľa alfabetického poradia. -
Strán 210, formát 4°, cena viaz. ex. 75.- Ks. 

Prehlad časopisov 
Vestník Ministerstva pravo.súdia, Bratislava, roč. IV., číslo 11.: Úprava 

ministra pravosúdia o súdnej spisovej rozluke s Generálnym gub ernátom 
(č. 18623/1942-6). - Úprava ministra pravosúdia o súdnej spisovej rozluke 
s Nemeckou ríšou čo do obcí Čierné, Skalité a Svrčinovec (č. 22.800/ 1942-6). 

Hospodárske rozhľady, roč. XVII. , čfs . 8. : Dr. Ing. Karol Kfivanec: 
Motorizácia Europy po vojne a my. - Ján Dikant: Možnosti nadlepšeni.] 
dôchodkov z penzijného poistenia. - Dr . Jozef Svozil : Rekláma v moder
nom hospodárstve (pokračovanie). - Dr. V. Vadovič: Obchodné a živno
stenské knihy - kolková povinnosť. - Ladislav Režucha : Ktoré daňové 
predpisy maly byť pozmenené súbežne so zavedením 100% prirážky k dani 
z vyššieho služného? 

Hospodárstvo a právo, roč . X., čfs. 1-2.: Dr. Paul Giesecke : Vojnový 
právny poriadok v nemeckom hospodárstve. - Dr. Karol Kizlink : Zvýše
nie základného kapitálu v účastinnej spoločnosti na ťarchu stabilizačného 
rezervného fondu. - Účasť závodného výboru v spoločenských orgánoch 
zamestnávateľa. - Čís. 3.: Bernh. Schnoepf: Cesta k europskému hospodár
skemu právu. - Dr. Št . Kuba: Regulácia Ríšskeho devizového hospodár
stva. - Alojz Grom: K zákonu č. 211/1942 Sl. z. - E. V .: Filiá lna prokúra 
a prokúra reprezentácie. - PLM: Medze riadeného hospodárstva . - Doc. 
Dr. A. Matura: Pojem obchodných a živnostenských kníh , poplatných 
podľa § 2 zák. č. 14/ 1942 Sl. z. 

Hospodárska obroda, roč. II., čfs . 9.: Dr. Jozef Kosorín: Politická škola 
Strany na Sliači. - Dr. Ladislav Košut: Devizo.vý tuzemec a cudzozemec 
s hľadiska devízových predpisov, platných na Slovensku. 

Samospráva, roč. III., čfs. 5.-6.: Dr. Izidor Koso: Cieľ máme jasný a 
ideme za ním systematicky a svorne. - František Balogh : CPO a obecní 
funkcionári. - S. M.: Regulácia obcí, celoštátny stavebný štatút - zlep
šenie bytovej kultúry v obciach. - Mich al V alkov ský : Dostanú ob ecní 
zamestnanci sľavu na železnici? - Čís . 7-8.: Anton Sabol : Prešov - me
tropola východu. - Štefan Janovic : Sjednotený národ zakladá si nový 
sociálny poriadok. - Ľudovít obce. - Ernest Hulík: O voj-
nových ' poškodencoch a Pr .: Obecné prirážky - vy-
beranie vlastnými org 
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