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taký, 'zákon o úfavách dane, ktorý úfavy v,Ó'bec nepriniesol ani 
priniesť terner nemohol, jako z nasledltúúcej úvahy je zrejrmé. 

Na prvý pohfad je totiž z,rejmé, že neni' možné robiť paralelu 
medzi výnosrni z roku 1920-1922 a vý,nosmi z roku 1917-1919 
z d6vodov rozdielu valuty, kurzu, rešp. vnútornej hodnoty koruny 
a indexu cenového. Bez spoločného menolvatera (zlatá parita) neni 
možné spravedlivé srovnanie výnosov týchto triennií na spoločnej 
bázi zvlášte, keď zákon O' danri zá'foh'kovej III. triedy operuje p'Tiamo 
a len ciframi čistého výnosu a určitým procentom (10%) sadzby 
(§ 1. zákonného čl. XXIX. z r. 1875), kdežto zákon o dani výdelkovej 
v zem~ach mirnoslovenských stanoví ulo'ženie niektofej sadZiby vy
jadrenej urči1tým obnosom v zákone v prehfade B. uv'edeným, ktorá 
dra úsudJku komisie pre daň výdelkovú j-e n aj 'P r i' m e ran e j š i a 
(§ 32. zákona O' daniach OIsobných čís. 220 r. Z· z roku 1896) a J)'one
cháva komisii ,v o f n é II V á žen i e všetkých vyšetrených alebo jej 
známy-ch rozhodných pomer,ov Ipre posúdenrie takzva'I1~ prO'strednej 
v1rnosuO'sti (§ 33. cit. z~ik. 'a rozhod'nutia Najvyššieho, 'sprá'vneho súdu 
Bh. 21/1920, 231/1920) a umo'žňuj'e konečne korektív ,skutočného 
čistého vÝ,TIlosu zák. Č. 65. Sb. z.a n. z r. 1918, rešp. Č. 144. z T. 1922. 

(Pokračovanie.) 

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

Uvaha O domovskom práve na Slovensku, 
výklad§ 10. zák. čl. XXII. 1886.*) 

Druhý bod § 13. ústavného zákona zo dňa 9, apríla 1920 Č. 236 . 
. Sb. z. a n. (o štátnom občianstve) znie: »pre. pl()lv.jnnol~ť obce príjímať 
do svazku obecného platí na bývalom území uhorskorn ustanovenie 
z5.kona zo dňa 5. XII. 1896 č. 222. r. Z.« 

Následkom tohoto opatrenia citovaného úst. zákona vyskytla sa 
otázka, ktorá je to tá čiastka maďarského zákona, p'oťažne ktoré sú 
to tie §§ zák. čl. XXII. z roku 1886, ktoré obsahujú povinnost 
fJrijímania do svazku obecného, t. j. dYa ktorých je ob,ec povinná žia
clatefa prijať do svazku obecného? Na túto otázku odpovedi nenájde
me v citovanom ústavnom zákone, následkom čoho nastal spor, či 
aj § 10. z. čl. XXII. z r. 1886 dňom vyhlásenia cit. ústavného zákona 
ztratil platnost Poneváč len § 10. je sporn"fr, § ll. jako nesporný vy-

*) Poukazujeme na článok dr. J. Nováka v Č. roč. VI. nášho časopi :m 

o tom istom predmete. Red. 




