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Dr. Ján Novák. okr. náčelník. 

Domovské práv,o tohó času 'platné na 
Slovensku. 

V otázke dom'ovského práva panuje jakási neupravenosť a bez
radnosť. Zapríčinila tento chaos jedIná veta, v~unutá do § 13. zákona 
zo dňa dubna a 1920 č. .236 Sb. z. a n. jako 2. odstavec : "Pre 
povinnosť obce prijímať do sväzku obecného platí však na bývalom 
území uhorskom ustanovenia zákona zo dňa 5. prosinea 1896 číslo 
222 r. z." 

Toto všeobecné a neprecízne ustanovenia dalo podnet k vyda
niu poučenia k revízií domovských listov . ministerstvom s plnou mo
cou pre správu Slovenska č . 13989: 21 Adm. 1., -dľa .k torého týmto 
ustanovením boly vraj zrušené nielen §§ ll. a 15., ale aj § 10. zák. 
čl. XXII, z r. 1886, lebo hovorí: '" Ustanovenia o nadobudnutí domov
ského práva štýrročným kvalifikovaným pobytom .ztratily na Sloven
sku platnosť dňom 16. júla 1920." 

Niektoré úrady zase praktizujú nielen § 2. zákona zo dňa 5. pro
sinca 1896 Č. 222 f. z., ale aj § 10. ' tohože zákona, postaviac sa 
na logické stanovisko, že niden § 2., ale aj § 10. zákona č. 222, z 
~. 1896 obsahuje predpisy ohľadne nútenéryo prijatia dO "sväzkll obce. 
V skutku asi tak by to vyplývalo zo všeobecného ustanovenia §-u 9, 
zákona Č. 236/1920 Sb. z. a n. Avšak vec sa má. ináč . 

Sú na mýlnom stanovisku i títo i samo ministerstvo pre Slo
vensl<o. 

Pozrime si pravidlá pre vykladanie zákonov. Ota týchto platné 
právo môže hodnotiť úplne len ten, kto zná jeho pramene. Preto ne
môže výklad platného práva pqstrádať právnych . dejín. Jestli chceme 
poznať vnútornú podstatu textu 2. odstavca §-u 13. zákona 236/ 1920 
Sb. z. a n., musíme skúmať okolnosti, za ktorých vznikol tento zákon 
a vystihnúť z nich úmysel zákonodarcov . 

Prezrel som zápisnice ústavného výboru Národného Shromaž
denia - vzťahujúce sa na pojednávanie ústavného zákona o nabý
vaní a ppzbývaní št. občianstva a práva domovského č. 236/1920 Sb. 
z. a n. a soznal som, že ustanovenie ob ~ ažené v druhom odstavci 
§-u 13. bolo len nanáhle a dodatočne v:=3Unuté na podnEt minister-

7 
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stv a pre sjednotenie zákonodarstva a organizácie správy a malo dfa 
dôvodovej správy "za účel pro bývalé území uherské, pokud náleží 
nyni k naší republice, znemožniti, aby zejména cizinci nabývali práv
ního nároku na prijetí do svazku obecního ve smyslu §§ 11. a 15. 
uh. zák. čl. XIII. z roku 1885, zároveň ·tím účinen první krok k jed
notné úprave práva domovského." 

Jako~vidno, vsunutietohoto odstavca muselo sa stať ozaj nanáhle, 
ináč by iste nehovoril navrhovateľ o odstránení § 15. zák. čl. XXII. 
z roku 1886, keďže tento § 15. bol už zrušený a nahradený zák. 
článkom V. z r. 1903 t. zv. zákonom o pobyte cudzincov. Táto nevy
pracovanosť návrhu vysvitá i zo samej zápisnice ústavného výboru. 

Ministerstvo unifikácie prišlo totiž so svojim návrhom v ostatnom 
okamihu pr i druhom pojednávaní zákona, keď ho vrátil prezident Ná
rodnému shromaždeniu k opraveniu. Predseda ústavného výboru správ
ne chcel vtedy odročiť pojednávanie návrhu ministerstva unifikácie až 
na pozdejšiu dobu a navrhoval, aby sa dohodlo ministeratvo unifiká
cie so zprávodajcom zákona na presnej osnove navrhovaného dopln
ku, avšak výbor chceJúc čím skôr "striasť sa" tohoto zákona, prijal 
doplnok po krátkcm, zbežnom rokovaní v citovanom všeobecnom a ne
presnom znení. 

Tu je hra príčina nejasnosti ustanovenia druhého odstavca 
§ 13. 

V jednaní ústavného výboru dominoval názorJ žeby nej>olo do
bre, aQY tie uhorské predpisy zák. čl. XXII. z r. 1886 <?staly v plat
nosti, dfa ktorých nesmie obec odoprieť žiadosť o domovskom práve . 
K~ď občan bydlil a nej 2 roky_ Mohlo by sa totiž stať, že tým spô
sobom nadobudnú práva domovského živly nepriatelské štátu a preto bo
lo treba vec upraviť tak, aby sa predpisy, ktoré sú platné v ostatnej ča
šti republiky, ro"zšírily čiastočne aj na Slovensko, nahradiac spo
menuté uh. predpisy. Nadobudnuté práva však treba chrániť. Toto po
sledné bolo zdôraznené. 

Zástupca ministerstva unifikácie nasledovne vysvetlil návrh 2. od
stavca §-u 13.: "Zde chceme vyloučiti p o u z e to ustanovení uher
ského práva o povinnosti obce prijímati do svazku obecního. 

O povinném udílení státního občanství není reči, stačí, když 
touto vetou jen tot () u s t a n o v e n í prá v a u her s k é h o 
z r u š ime. Byli by sme toho názoru, že máme zde unifikaci prové
stí con ej m é n e. To jest vecí ministerstva pro unifikaci. Bylo by 
nebtzpečné, kdybychom zde zasáhli hloub~ji, než u právního rádu 
.uberského ". 

Čo chce teda 2. odstavec §-u 137.? Nič viac, než zrušil § 11. 
:zák. čl. XXII. z r. 1886 a uviesť v platnosť miesto neho § 2. r. záko
na 222. z r. 1896. 



dfa 
lIeží 
ráv-
15. 

jed-

Ihle, 
:XIl. 
zák. 
~vy

u. 
10m 
Ná
ráv
! až 
ká
pln
riJat 
ne-

lvca 

'do
~at-

~ 
pô-
bo
ča

po
po-

od
Ier-

dyž 
ho 
vé-
by 

idu 

11. 
ko-

131 

Zákonodarca v Ý s lov ne , hovorí, že nechce hlbšie zasiahnuť 
do ustanovení poslaľ platných, preto je omylom vykladať ustanovenie 
2. odst. S-u 13. v inom smysle. 

Po tomto predstavuje sa nám domovské právo d1les na Sloven
sIm platné nasledovne: 

Na Slovensku domovské právo upravuje zákonný článok XXIL 
z roku 18861

), ktorý bol doplnený rakúskym zákonom č. 222. zo. 
dňa 5. decemhra 1896. Dľa týchto zákonov môže sa nadobudnúť do-' 
movské právo dvojal<ým spôsobom; buďto ~p ' ô vod n e, . buďto o d-
vod en e. : '.' 

I. Pôvodne .,na~obudne sa domovské právo, keď skutočnosti, 
ktoré bývajú príznakmi nadobudnutia domovského práva, nastaly pria-
1110 v osobe nabývateľa, teda v osobe, o ktorú ,sa jedná. Pri takomto 
nadobudnu'tí treba skúmať jedine to, či je patričná osoba I štátnym ob
čanom v dobe upl~tňovania nároku a či skutočnosti, poskytujú'ce 
nárok sú správne. 'Toto je takzvané v Ý s lov n é p r j jat i e do 
sväzku obce. Môže byť trojaké. 1. dobrovoľné, 2. nútené a 3. ' nado
budn'utie dom. 'p'ráva jps~ iure. ' l , 

, l. V prvom prípade obecné zastupiteľstvo usnesie sa na žiadosť 
niektorého občana, že ho dobrovoľne príjme za príslušníka ' obce. 
Týmto prijatím nadobudne si patričný domovského práva v obci, čo 
prirodzene zr~lši jeho doterajšie dornovské právo v inej obci, lebo sú~ 
časne.1en v jednej obci môže mať dGmovské právó. ' , . 

, • , ', t ' 

Koho príjme obec ooyčajne takýmto výslovným a dobrovoľnýn 
spôsobom za svojho prí~lušníka ? Toho, koho považuje za hQď~énG~j 
Niet žiadnych iných podmienok, len aby bol patričný štátnym obča'-. 
nOllli čo preukáže dOI11Qyským listum z obce pred~šlého pobytu a aby 
bol zletiIý, teda dovŕšivší 21. rok veku ,svoJho. Neni povedané, ž~ mu
si · bývaf.n,j~~oľko rokov', v obci, alebo že vôbec· musí byť v obci, ani ; 
to, že mu.sí mať v obci m~,tetok. alebo ~e má pŕispievaf k ob~cným: 
bremeoán] Záleží to úplne na ľubovôli obce, komu dá t~k~J11~0 spô
sobom -domovsl<é právo. ' Preto nem9že ,byť ,ani nútepá ilia to. Rozhod
!lUne Q.b~c. ) ,zastupitefstv~ 9 .t~komto dubrovoľnoín prijatí ,nemožl0 od
volanÍ,rJl napadnúť. ' Takéto udelenie domovsk~ho práva je zriedkavé, 
qostanú ho obyčajne len spoľa.hliví, zaslúžLí občania, mr4vne zacho
valí, ktorí sú hl)10tne zaist:ení :Sl .nh t qbavy" že padllú niek,edy; obci , 
na ťqr ,chu. Takéto dobrovoľné prija,tie stáva sa na zál<1ade §§ 8. a 
12., zák. čl. XXII. z r.. 1886. Ob. ' zastupite'istvo odvoláva ,sa , vo, svojon~ 
usnesení na predpisy týchto §§-ov. ',' , ' 

l) Vyjmuc § :11. !1}iesto ktor~,~p 1~ ,r.1at.9Ý § 2, zák, Č, 222 z L 189?_, 

1" 
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2. Druhý spôsob výslovného' prijatia do sväzku obce je: nútené 
udelenie domovského piáva. V tomto prípade obec je povinná na zá
,klade zákonných predpisov prijať niekoho za svojho pÍ"fslušníka, keď 

, splnil podmienky §-om 2. zákona Č. 222 zo dňa 5. decembra 1896 
úrčené, ktorý je na Slovensku platný od 16. júna 1920., 

Tento požaduje desaťročný, dobrováľný skutočný a nepretržitý 
pobyt v obci, počítajúc od dňa nadobudnutia svojprávnosti (21. rok) 
.a to bez toho, žeby padol za túto desaťročnú dobu na ťarchu verej
ného zaopatrenia chudinského, Toto nadobudnutie 'príslušnosti me
)tJujeme vyd r ž a ním domovského práva. Takéto ' udelenie dáva 
"Sa na ten spôsob, že patričný občan, ktorý býval už desať rokov 
v obci, požiada obecné zastupiteľstvo, aby ho príjalo do sväzku 
obce. Obecné zélstupiteľstvo presvedčí sa z úradnej povinnosti, či sú 
:splnené podmienky a dfa toho sa usn~sie, avšak viazané je tým že mu
:si prijať patricného, jestli vyhovuje podmíenkam. 

Pri skúmaní splnenia podmienok zastupiteľstvo h1USÍ konštatovať 
?) či je žiadateľ štátny občan, 'b) či býva v obci od nadobudnutia 
svojprávnosti, (teda od 21. roku veku svojho) desať rokov, c) či bol 
tento Jeho pobyt dobrovolný" skutočný a nepretržItý. 

a) O štátnom občianstve žiadatela presvedčí sa ob. zastupitel
stvo z domovského listu predošl~j domovskej obce alebo z iného do
kladu svedčiaceho o štátnej príslušnosti žiadateľa. Tu musí mať na 
zreteli nasledujúce: Od dňa 28. októbra 1918 dľa ústavného zákona 
zo dňa 9. apríla 1920 č. 236. Sb. z. a n. štátnymi občanmi českoslo-

~ 1, venskými sú: l. Osóby, ktoré sa narodily alebo narodia na území 
Československej rt pubIiky. O týchto má sa za to, že sú štátnymi ob
čanmi ČS., neni-Ii dokázané. že narodením nadobudJy iného št. občian-

9 'f. stva.12. Osoby, ktoré najpozdejšie dňom l. januára 1910 získaly a od 
tej doby ' nepretržite maly domovské právo v úlemi niekdajšieho moc
nárstva Rakúsko,:"Uhorského, ktoré náleží teraz Československej repu

~ ~k blike . .,J. Bývalí občania iÍše nemeckej, ktorí mali dňa 10. január a 1920 
svoje riadne bydlište na územiach, ktoré náležaly predtým k ríši ne
meckej a ktoré od nej pripadly k republike Československej (HlučÍn-

~1 (, ,'Sko), 4. Bývali št občania nemeckí, rakúski a uhorskí, ktorí sa na
rodili na území Československej republiky jako deti št. občanov ne
meckých, majúcich v HlučÍnsku dňa 10. januára 1920)iadne bydlište, 
alebo št. občanov rakúskyeh a uhorských, majúcich v niektorej obci 
Československej republiky dňa 16. januára 1920 právo domovské i keď 
osoby, o ktoré idei samy nemaly v roku 1920 bydlište alebo domovské 

~ 1(1 právo v republike Československej. g. Ti, ktorí pred 28. októbrom 
1918 mali právo domovské v niektorej obci bývalého mocnárstva 
Rakúsko-Uhorského mimo územia republiky Československej a stali 
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~a v dobe od 28. októbra 1918 do 16. júna 1920 skutočnými úrad~ 
l1íkmi alebo sriadencami Československého štátu alebo niektoŕého čs. 
:št. ústavu alebo podnikuvt 6. Osoby, ktoré sa nestaly dfa mi~rových 
'smluv št. občanmi italskými alebo krárovstva SFbsko - Chorvatsko - 
Slovinského, tr~bárs maly domovské právo na území bývalého Rakúsko--
~horska odstúpenom uvedeným štátom, keď predtým prislúchaly do 
,niektorej obce Československej republiky.')) ,7. Osoby, ktoré optovaly 
.alebo si podaly žiadosť dra zák. čl. L. Z' r. 1879 o čs . št. občIanstvo 
-čl bJlo im aj v.:ikutku udelené. O- tomto musia preuk~zať vysvedčenie 
,ministerstvom vnútra vystavené. 

-Tiež treba skúmať, či ne:;tratil už patričný čs. št. občianstvo 
-Táto zcrata môže nastať: 1. prepustením zo št. sväzku na výslovnú 
- žiadosť a 2. nadobudnutím cudzieho št. občianstva. Predpokladá sa 
ioti ž dľa zák. čl. L. z r. 1879, že každý občan, ktorý 10 rokov býva 
v cudzozem\;ku bez povolenia vlády, ztratí tunajšie št. občianstvo. 
Táto desaťročná doba počína sa dňom, keď presiel cez hranice bez 
toho, žeby bol óhláo'i1 u župného úradu podržanie svojho št. občian-

~stva, altbo jestli odišiel s pasom tým dňom, v ktorom zaniKla plat
nosť pasu. Neztratí občianstvo, kto síce pozdejšie ale ešte pred upl} 
t.flutým 10 rokov, oznámi župnému úradu podržanie svojho št. občian
'stva alebo sa prihlási u čs . . konzula a tam ho zapíšu do takzvanej 
~konzulárnej obce. R a z_ n. a_ v ž d Y t r é b a si z a p a nl ä t a f, 
že c u dz inc i n ern ô žu nad ob udn ú f dom o v s ké h o 
]1L.á_v_a l). 

Dľa § 5. zak. 222. z r. 1896 cudzinci majú jedine nárok na 
rprisľubenie dom. práva, teda cuddnec posplnenívjetkých podmienok 
nadobudnj! si len sfubu, že dostane dom. právo vtedy, keď obdrží št. 
vQ.pčianstvQ. 

b) O desafročnom pobyte vyžiada si ob. zastupiteľstvo vysved
-čenie ob. predstavenstva. Preto ]e v záJme každého občana, aby sa 
::prihlásil u ob. predstaveného, keď sa usadí v obci a o tom si žiada) 
potvrdenie. 

c) Zastupitdstvo teraz skúma, či bol ten pobyt dobrovoľný, 
:skutočný a nepretržitý. Dobrovoľný je pobyt, ktorý nemôže byf osobe 
lproti jej vôli vnútený cudzou vôrou. Neni tedadobrovofným pobyt 
~toho, kto sa zdržuje v obci - len preto, lebo je tam jako väzeň z trestu. 

l) Za cudzincov sa považujú dfa nariadenia ministra plnomocnfka 
' č. 1925/1920 prez. i tí, kto doteraz mali obecnú prÍslušnJsf v nieklorej 
·otlC\ na územi Slovenska, ale zastávajú alebo po prevrate zastávali y Ma
<óarsku_ funkciu člena Národného Shromaždenia alebo niektorý štátny úrad 
alebo slúžia v maďarskom vOJsku. Táto ztrata vzťahuje Sa i na ich -man-
::želku a nezletilé deti. - J 
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pr.i1.<~zal-lrý'~ Takýto môže 'sa zdržovať jákd i väzeň aj 20 rokov v obci;.. 
nJtnadqbudne,; si nároku na dQm. právo. Jestli ' sa však usadí väzeli po, 
vypIn_~J..1~ trestu, -môže ,si, nadobudnúf tohoto, nároku t , ale desaťročná: 
doba bude 'sa mu p,očítaf len , od toho dňa" ~eď bol z väznice prepu
stený. V zákon{} je toto nasledovne uvedené: "Jestli niekt9 v obci po.,. 
čal ~a;" zdržovaf za okolností, kturé ,vylučujú , pobyt '- äobrovorný~ 

vtedy , d~safročná lehota, počín.a bežal len tým dňom, ktorého prestaly 'tie..: 
ťOJ okolnostV', Môže sa staf, že niek0ho uväznia o .jedotI rok po .. usa~ 
dení sa " obci. V takomto, páde ,$a zastaví , desaťročná ', lehota, to jest, 
po vypustení z väznic~ započítajú sa mu roky , strávené .. v obci pred 
l;lväzn~pím. Doba strávená vo ,väzniqi alebo, v .don.ucpvqcej pracovni, 
y ústave pr~ chár9my~eľných ,n~zap91f.ita sa . nikdy, jako to aj zákoIi' 
l)Qvorí: "N~staly-Ii okolnosti d~brovoľný po~y.t vy l~čujúce;len P9 po--
9iat\{u , p~bytu" tedj ,zá ~q.s,:, pqkiaľ trv~jú, tátp desaťročn.á lehota neb~ží". 

f i ~i -Pr i rie~e~í dobrovoľnost.i ' .. pO?ytu treba mať' .~a ~tf:~el_i že-}>obyt,. 
''C dobrovoľny l vtedy, k eď ' Je ,mekto smluvou vIazany, aby y istet 
ebcL ,bývaJ, 'lebo uzavretfe fakejto' smluvy zá-Viselo od :jeho vôle. Na 
takomto. základe je ' dobrovoľným pobyt manželky,' ktorá musí ísť smu ":' 
~om bý\T<lť, pobyt reholníl<a a ' úradníka; ktorí musia ísf tam bývať' 

kde ich predstavení pošlú. Neni ale ~dobrovorný'm:-- pobyt vojaka, ,ktorý.' 
koná zákonnú l službu vojenskú. Tedal

: jestli sa ' v.ojak 'po ' vykonanr 
prezenčnej ~lužby usaeí v tej obci, kde ékonal voj. službu; musí tam 
býväť ešte '10 rokov. po, prep'ltstení z voj: služby : a len potom si na
dobudne nároku na dom, právo. Ale pobyt vojenských osôb ' z povo-
lania je dobrovuľný, 'lebo tieto zO 'svojej vôle 'sá podrobily voj. sväzku. 

Pobyt musí byť skutočný. I;Qtr,ebné je ' téda, aby patričný skll-
oč ne sa zdržoval v 'obci, čo toH{b ~ !znamená: aby mal úmyseľ určiť: 
si túto obec za stále svoje , bydlište, učinif ho stredišfom svojho ho-
spodárskeho, iivota:' ,': ( ,; ';"_ - ' 

" i_ P;óbyt >nusi by~ ; n'~pretrŽitý~ Tomutu neprekáža ani, že patričný 
vzdiali 'sa z' obce Úľ povolanhh svojim a'lebo za prácou,' alebo nastú-

,pi službu časove vopred obmedzenú, avšak z okolností ináč vysvitá,. 
že 'si ' chce' pobyt- ~poďrža( vobci a tam sa navrátiť. Takíto sLr cestujúci. 
kupd, age~ti,\" vysťahovalcI, s.ezonní rOb6tnííci, ktorí tu nechajú roqinu 
a st~r.aju sa o Jej yýzlvu 'inde., JesUi rHet i)tctkéhoto úmyslu; pobyt sa 
~retrhrie, ' 'to' jest desaťročnú ' lehotu) 'ťl1usí' ! zacéfť inova po návrate; Ne-
dobrovoľný prechodný pobyt inde vydržanie desaťročnej doby len 
zastaví, ale nepreruší;' 'teda" keď! 'niekto .rillfsÍ ' ísť' da rok dq väzenia 
db inej obce, ' tento rek sa \ mu'" síce , hezcipoČíta 'dú des'a~ročnej doby' 
iapoČaie) .v ,obci,? kd~ 'fIlA ' iiadbe ' bY'9,Ušte, 4 alé p'o· návrate lJokračuje' 
f ' . i • • I' I I i ""'i , • , " ~ I •• • , • 

v" Z ,~p:J~aú;>,ri1 vyddan'J .. Ale tr v'aľé, vZ,diáJeníe ~a z obce preru,ši lehotu~. 
Ú~da po návraťé nú.isí 'znovu začaf desafŕočn{ pob.yt: h l "" ,j 
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Podmienkou je i to, aby 'patričný bol svojprávny po celú desať- , 
Točnú dóbu. To toľko znamená, aby bol po 21. roku veku svojho, 
teda spôsobilý podujať právne činy z vlastnej vôle- a nebol ped po

-:ručníckoú alebJ otcov~kou mocou l). Ale' márnotratník, jesJi ' neni pod 
.mocou otca alebo poručníka, môže si vydržať dom. právo. 2) -

Môže sa stať, že niekto stane sa choromyseľným po dokonanej 
-svojprávt:Iosti. V takomto príp4de, ostane-li patričný nemocný v obci, 
-desaťročná lelJota sa zastaví, čo toľko znamená, že počas choroby 
.nebeží, avšak doba pred chorobou vydržaná sa mu započíta, jestli 
'pozdejšie vyzdravie a ďalej býva v obci. Je,stli však odíde z obc~, 
.na pr. do ústavu v inej obci sa nachodiaceho, vydr žada lehota sa 
preruší, tojest, po návrate musí znova začať celú desaťročnú dobu; 

· čas str ávený v obci pred chorobou nezapočíta sa mu, 
Svojprávnosť dokazuje sa rodným listom alebo je-li patričný už 

-staršÍ, na pr. vyše -31, rokov, teda, keď nezáleží na' jednom roku, 
:stačí aj iný doklad. 

Krome týchto podmienok požaduje zákon, aby patričný počas 
'desaťročnej doby nepadol na ťarchu verejnému zaopatrovaniu chu- . 
.dinskému. Každé zaopatrenie z fondu chudobných prerušuje vydržanie 
.desaťročnej lehoty, tojest pre patričného len vtedy ša započne táto 
.lehota, keď prestane byť opatrovaný alebo podporovaný z fondu chu
-dobných. Doba predtým vydržaná sa mu nezapočíta. Že niekto po vy-
-držaní desaťročnej lehoty padol na ťarchu verejnému zaopatreniu chu-
-dinskému, nezničí už nadobudnutý nárok na dom. právo. Toto za 
-opatrenie nesmie sa prihodiť len počas vydržania. I v ' takomto klad-
-nom prípade treba skúmať, či bolo -ono trvalé a stále, lebo nepatrí 
-pod tento pojem a teda netýka sa nároku na dom. právo, keď niekto 
:raz-dvakrát dJstane podpory, na pr. upadne do finančnej tiesni a dá 
sa mu podpora, výpomoc. Príznakom verejného chudinského zaopa
trenia je, . že sa koná z moci a rozKazu zákona. (§ 145. zak. čl. z r. 
1886.) a dfa zákonných predpisov. Opatrovanie z fondov nábožťm
:ských nevadí vydržaniu. 

Keď všetky tieto podmienky sú splnené, udelí sa patričnému 
.dom. právo na základe §-u 2. zákona Č. 222. z r. 1896.v' 

Vefmi dôležité je, že dfa nových predpisov teda dfa §-u 2. zá
kona Č. 222. dom. právo nenabýva sa púhym uskutočnením okolno-

l) Blbci, šialenci, zúrivci. Postavenie pod takúto moc musí byť sú
(iným výrokom vyrieknuté. 

- II) Márnotratník, ktorý má len opatrovníka, kurátora, obmedzený je 
len čo do správy svojho majetku, teda môže si nadobudnúť dom. právo 
ktoré je čiste osobným právom. . 
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stí, jako dfa §-u 10 zák. čl. : XXII. z __ r. 1886., l) ale požaduje ~sa, aby 
'holo -- obcou zvlášť lfde~eÍlé.: Te.da treba- ho -~i.\dať a to po -~plyf:1Utr 
desaťročnej lehofy: Jestli sa' oprávnenf vzdiali ľ obce či dobrovorň _e
č i nutene po uplynutí lehoty, môže -uplatniť svoj nárOk nadobudnutý 
desaťročným vydržaním aj pozdejšie, ale bezpodmienečne ' za -d v a 
roky. Ináč sa -nárok premlčí a -keď bV sa patričný navrátil do obce
po z-rokoch, -' musel by znovu začať vydržať -desaťročnú lehotu. Ale 
jestli ,'sä z obce nevzdiali, není viazaný teŕmínom, vtedy si úplatn í: 
nárúkr, kedy chce; 

Žiadosť, ' ktorá je v2dy iwlkuprostá, môže podať otec, ale .jestli' 
on už po vydržaní zomrel, aj jeho ženal) alt bo nezletilé deti môžu 
uplatniť nadobudnutý nárok na dom. právo. Deti totiž, ktoré po doko-
nanom vydržaní, ale ešte pred skutočným udelením dom. práva obcou_ 
staJy sa svojprávnymi nenasledujú otcové nadobudnuté dom. právo" 
ale si podržuJú dosavádnu príslušnosť, _ preto uplatňujú nárok len ne
zletilé deti. Môže uplatniť ,nadobudnutý nárok aj predošlá dom. obec
patričného oprávneného a to za 5 rokov odo dňa, ktorého sa ' vzdialil 
z obce, v ktorej si už vydrža l nový nárok na dom. právo. Toto má ten 
význam, že obce môžu sa takto zbaviť svojich príslušníkov ktorí by-
dIeli už 10 rokov v inej obci . .. 

Obec_ musí vybaviť takéto žiadosti za 6 mesiacov. Proti usnese-
seniu môže sa podať odvolanie na okresný úrad za 14 dní. Jestli obec
nerozhodne o žiadosti za 6 mesiacov, prechádza právo rozhodovacie 
na okresný úrad. - Proti rozhodnutiu tohoto možno ďalej apelovať na, 
župný úrad a na ministerstvo vnútra. Proti dvom súhlasným rozhod
nutiam politických úradov niet odvolania. Len sťažnosť sa môže po
dať na najvyšší súd v Prahe. Jestli bola žiadosť ob. zastupitefstvom 
odmit tnutá, ne,možno , podať k nemu novú žiadosť. len keďby_ l:ja vy
skytly takés~utočnosti, ktoré by boly priniesly iné právne posl\denie: 
prípadu, keby boly býva ly driev známe. 
, , . 3. Nadobudnutie dom. práva ipso , iure. Podmienky tohoto spô
sobu nadobudnutia príslušnosti predpísané sú v § 1 O.zák. čUVCIL 
z r. 1886. 

l) Dl'd- §~u 10. zák. čl. XXII. z r. 1886 je to tak; že ten, kto 4 roky' 
pdspieval k obeéným f~rcháll -a nadobudol si týmto. ipso iurť, mlčky 
dom. --právo., mohol si kedykoľvek _ žiada-ť o. tom vysvedčenie, nadobudnu
té právo (nie náro.k!) nepremlčalo. sa, leda si žeby medzi časom ' inde 
bol nadobudnul dom. právo. 

l) Manželka po smrti muža i sama môže vydržať si 10 ročnú lehotu. 
a v -tomto prípade započítajú sa jej roky mužom uŽ vydržané. Na pr4 muž 
,zQl11rel '1_ 9. roku vydržacej lehoty, manželka v tOp1to prípade už 0 - rok môže
,tipJalpiť ~voj nárok. V prípade _$údnehci rozV:eďenia a rozlúčenia nemôže ~ i. 
zapot~ítať roky mužom vydrzané. : .. í \ f· o , 



Tento .§ 10. hovorí, ,' že jestli nlektorý:: št.. občaTÍ po' dosiahnutí: 
~voj~rávnosti (ohľddne príslu ;nosti pred prevratových od ' roku ,' :~4/r 
usadil , sa v, obd, ' v neJ ' nepretr-žite ,?a 4 ' 'roky byd lil a k ob,ecným 
'ťarchám prispievfiL q obec , ~ečin-ila , proti (nt m,u Qámi-etok, po.Yažuje.: 8,a 
už na' zák l?de :týchto , skutočnostt za rpríslušn.íka ,Obce a za, yy sJú pi v.:., 
ši eho z predošl~ho sväzku obe,Gnéh-o ,i vtedy" keď svoj' úmys~l 4s~di~, 
:sa v obci neohl'ásil. Jestli však patrlčný i n?ďalej prispieva k f.arpJlá~n 
'teL obce, z ktor~j : pri~iel 'alebo keď i; bez toho ~hce· ,si podiž~ť s~oJu 
.príslušnosť v predošlej obci s jej priY91eníml. ne~adopudne , si v, novej 
'obci dom. práva. Obec môže dra §":u9. cÚovaného zákona ' 'činif ná
mietky P~9tj občanovi, ~torý ,sa m'ieni usadiť' v ŕľa~ledov'nýd~ prilp,~~ : 
-doch: ' a) je-li preukázané, že ten,' ktu s,a 'hodIA usadiť, bol bu:ďto pre 
.zločin alebo pre č in 'zo iiskuchťivosti splchan{ 'právopla1nýní us~~~e-; 
ním postavený pod obža'lobu, ~ buďto, IJrol pre zločin alebo Rl:'e ' t~ký. 

, prečin právoplatne odsú i ený; b) jestli ~eni , '! ~tq~e sám , s~ , vydŕža~ , 
bez ohťaženia obce; c) nemôže.-li Iľreukázaf vysvedčenie zachoyalosti 
'Z miesta svojho , predošlého poby tú. Jestli ni~J takýchto námietók~ mU'3í 
ob , , vy~dať R9tričném!:LYy~vedčenie o tom',- Ž~ sllusadI(v obci. Toto 
Je takzvané at'ltomatické nádobudnutie, ;v y drž a nie dGm. práva. , 
Pri tomto teda nenl treba ohlásiť usaé:l'enie sa, neni treba podaJ žia., 

-dosť o priznanie dom: ,práva, póMačI býyať v' obci Z~ 1-- ..,roky a ' pri-, 
s..Qievať k obecn'ý' ťarchám jakým~oľvek spôsobom a obec, musí ' vy
:stavif patl ičnému dom. list. Ide-li však o nadobudnutie dom. práva po 
1.' január.i 1910, obec fen v tom prípade ~' ôže, vystaviť dom. list, jestlí 

'patričný preukáže, ' že je,ho predošlápľíslu~nosf bola v niekt,o.(eL 'obd 
,ležiacej na terajšom území Slovenska. > ' , ", ',' 

, ' II. D ruhý~ tak zvaným odvodeným spôsobom nadobudne sa do',~.' 
Iprávo, keď toto právo záyisí od , skuťočností, ktoré nasta ly v iilých 
'Osobách, ku ktorým je nabývateľ v takom pomere, že dľa zákona nasl~ '7' 
'duje ich v dorri ~, -práve. Treba tedc:t skúmaf nielen št. obcianstvo Žia \" 
' dateľa, a pomer, na ktorý sa odvoláva, ale aj správnosť skutočností iľa -, 
stavších pri onej :~sobe, od ktorej odvodzuje sa právo domov~ké. Tu 
:platí doterajší zákon uhorsky. Télk~to 'nadohudnutie " dom. práva je 
možné l) buďto narodením, ' (dfa' §-u, 6, z. ' čL XXII. z r. 1886) 2) bitďto 
'vydajom (dIa §-u 7. z. cL XXII. z 'r. 18'86). " ' 

, 1. Deti na bývaj II dom, prísiušnosť rOdičov; ktorú m~li . títo v ďobe' 
!naro.dén"ia dieťaťa, --:- manželské deti p'o otcovi, nemanželské P9 matke'. 
j estli sa ,vydá matka ' nemanželských detí , za , otca ' d€tí; tieto 'dos tanrľ 
príslušnosť otcovd, to je takzvané ' legitimovanie detí. Ináč, ' keď ' sa 
mátka vydá za iného. než za otca detí, podržia si tieto matkino pô": 
Nodné dom, právo. Adoptované 'nezletilé deti nadobudnú si príslušnosf 
-adoptivných rodičov dra~ ich príslušnosti v dobe adopcie. Jestli neboly 
štátnymi občanmi, adaptovaním nenadobudnú si št. občianstvo a teda 
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ani dom. príslušnosť, lebo adopcia nemá vIivu na št. príslušnosť 
adoptovaného. 

Táto súvislosť príslušnosti detí a rodičov trvá len eto 21. roku 
detí. Po 21. roku veku svojho môže sí dieťa samostatne nadobudnúť 
dom právo. Tepa jestli sa mení príslušnosť rodičov po 21. roku die

. fafa, ono ich nenasleduje, ale si podrží pôvodnú príslušnost. Teda' 
svojprávne dieťa nepodlieha zmenám dom. práva rodičov. Len diefa
nezletilé, do roku 21. mení svoju príslušnosť dfa príslušnosti rodičov. 

2. Manželka nasleduje domovskú príslušnosť svojho méJžela. Keď' 

sa teda vydá dievča, ztrati svoju príslušnosť a vstúpi do sväzku obce, .. 
v ktorej má dom. právo jej manžel a od tej doby podlieha stále zme-· 
nám dom. práva svojho manžela. Žena podrží si mužové dom. právo · 
aj jako vdova až do tej doby, pok iar si nenadobudne mocou svojho
práva príslušnosti v inej obci alebo pokiaľ neztratí št. občianstvo . 

. Jestli bola žena súdne rozvedená alebo rozlúčená, vráti sa do sväzku_ 
tej obce, do ktorej patrila v dobe sňatku . 

Žena cudzozemka, ktorá sa vydá za čs. št. občana stane sa tie~ 
čs. št. občankou, a podt žís i toto naše št. občian~tvo aj v prípade' 
Q.ydovenja alt:bo súdneho rozvťd~J1ia alebQ rozlúčen;a nJanže!skt ho:
s'yä~ku. Jestli bol ale sňatok takejto ženy súdne vyhlásený za neplatný,· 
vráti sa do sväzku obce, v ktorej bola pred manželstvom. 

Manželka a deti musia si podať vždy žiadosť na ob. úrad, jestli
chcú mať dom. list. Nemusia nič dokazovať, len rodinné príbuzenstvo · 
Ob. zastupiteľstvo na tomto základe nariadi vydať dom. list. V opač
nom prípade postúpi vec smysle §-u '17. z. čl. XXII. z .r. 1886 okres-
nému úradu. Došlé žiadosti starosta v každom prípade preskúma, vy-
slechne žiadateľa ohľadom jeho okolností a o tom spíše zápisnicu, 
ku ktorej pripojí všetky prípadné vysvedčenia a doklady a tak pred-
loží žiadosť ob. zastupiteľstvu, ktoré · rozhodne na základe jeho re- o 
ferátu. 

Stáva sa,. že príslušnosť niektorých osôb nedá sa zistiť. V ta- o 
komto prípade politický úrad . prikaže patričného do niektorej obce
dfa nasledujúceho poradia: a) do obce, v ktúrej plati dane, by d(} 
obce, v ktorej sa narodil, c) do obce, v ktorej sa najďa!Lj zdržoval 
v posledných 5 rokoch; d) do obce, v ktore l bol jako nalezenec na-
lezený, e) db obce, v ktorej bol k voj. obvodu postavený, respektíve 
z ktorej narukoval. Prikázaním otca do niektorej o obce, prikáže sa· 
tam celá rodi na. 

O domovskom práve vystaví sa domovský list, ktorý podpfše.
starosta a notár. O každom udelení dom. práva treba uvedomiť a' 
doterajšiu domovskú obec. 

t 
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Spory o domovské právo patria pred politické úrady a to:' a) 
.i1de~1f o spor medzi obciami jed~oho okresu, rozhodule prvom _stupni 
·-okresný úrad, v dru~9~1 stupni župný ~~ad. Proti . rozhodn':lttu župpé
'no úrädu Jen vte~y možn.o apelovať, 1estli sa ' jeho.rozhodnutie od.chy':' 
"ruje od rozhodnutia ,okresného ,úr adu. Jestli sa .shodujú .. obe rozhod~ 
puHa, 'možno sice, apelovať i .ďalej, . ale l,en v· prípade, že - b91a odo,. 
:prená príslušno sf v celom obvode okresu. b) Ide:- li -o spor medzi " op
.ciami rozličných~ okres.ov jednej župy, rozhoduje v prvom ·stupni· žup.:. 
.ný úrad, v- druhom stupni župný výbor. c) · Ide-Ii ' o spor medzi župami 
alebo' jestli sa odoprie niekomu príslušnosť 'pre celý obvod 'župy, roz;;. 
hoduje ' minister vnútra. Proti konečným . rozhodnutiam politických úra
·dov možno podať sťažnosť na ' najvyšší správny 'súd v Prahe. 

Pokiaľ § 2. ' zákona Č. 222 viaže dom. právo' k 10 ročnému po
'bytu, potrebné je, aby starosta viedol evidenciu o ~ fu"doch ' v obci sa 
~sadivších. Len takto bu'de v . stave däť ' správne vysved.čenie '0 d~s~f
ročnom pobyte, o pretrhnutí pobytu a o trvalom vzdiéiteni z obce atď. 
Tiež treba mať v evidencii' aj tých, ktorí sa vysťahujú z obce. Do 
-evidencie sa zapíše, kedy sa stalo vysťahovanie. ~ Toto bude podkla- . 
dom pri posudzovaní ztraty príslušnosti a 'št! občianstva. . . 

. K vôli týmto evidenciám najvhodnejšie je založiť · v každej obci 
,knihu o obyv~teľoch obce. Do tejto sa zapíšu i uvedené dáta. Kniha 
nech je v abecednom poriadku sostavená a každá lodina nech má v nej 
-.Celú stranu. 

Dr. Aladár Timčák, ~. o(lr. sudca: 

K otázke žalovatefnosti lombardnej . 
pôžičky na býv. válečný dlh . . 

LSotVaJ j.est meidlzi ,p.rálv:nY!illl totá!zl{jami, Vlztlli\k;lÝim i !pD' sk'o ,nč-e..nÍ 
'-sveto'Vej vojny, I~a.dí'mavej lšie, jatko ,práJvny osu·cl: lomlba;rd!n§oh 
pôlžilčie'k , kt.{)Iréslrútžl11y výlučne len nu. znaJČt'lnie lV'á lem ej 
pôžičky. 

INiell-e'l1 spllre,ť ;p,rávny'ch OItáJZlOlk , ('tos,távalj-úC'ÍJClh . StaJ do ptOpty,e.dia. 
]).1'i riešoemí týahrto VI e/CÍ , aJle aj ·Qlhl1o'mn-fr maJjeltkový .záfem, ktoo-ý tak 
med/ú 1011llhard:nJÚ pÔržilčku prOlSlkytujtúlCitmi, jJalklO raj po,žilČÍ'a vajcllcLmi. 
často rznaiI})reiná exrusteniČ11JÚ oiŤ.á:zkJu , ·a SIP:ôrSobuje mels!illrienne Qáma,nie 
hla vy rZoÚrČtaJStnooým 'SItrI3.!Iltwm, 'PraVio,tárl~O.m, aler hIla:v:ner .súdu, kt,OTý 
ipoSlI,edrný ;001 IPorv,o['a:ný vZIll~I{Jlé :no~oQory Izáj:mo1v lV)7il'lOfVrn.lať. 

_ .IHOIZip!Olry. tirevOl '8IÚ smilelČlne ' talk Ihlhoké, ž.e dnes ťalŽtko je pove-
·dlať, k,o/hiO Sla tý]l{}ajú ťa,l~šli-e. 

Sú jledinIOltliv,oi, ktorí rcelý lSiV'oj m ,ad,etro;k vltOlži1J d,o úpisov vá
Ječ1né !pôžičlky, a tZas jelstvujú lPeň,alž~i.é ústavy, ktoré následk-om lom-


