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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. 
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Uchádzač po splnení podmienok § 10. oprá vnený je si zažiada ť o pri 
jatie do obecného svazku, a 'obec .povinná je hOl prija!. Jestli by však 
so strany o.becného zastupitef,stva nebolo vyhovené jehO' žiadoslÍi, 
nadriadený instančný úrad prikáže ho do svazku tejže obce. A však 
v páde automatického nadobudnutia dom. práva (čo je naprosto 
vylúčené), vyskytla by sa tá právna nemožnosť, že by uchádzač 
mohol mať dom. právo vo dvoch obciach, poneváč predošlá obec 
o prijatí do novej obce v smysle § 12. zák. čl. XXII. z 1'. 1886 a 11a
riadenia býv. min. vnútra B. M. č. 747/95 Ehgy IV-231. nemohla 
byť uvedomená; a poneváč automatické nadobudnutie nestáva 
sa sposobom prijatia, následkom toho nemohlo sa stať ani zákon0111 
požadované vyrozumenie predošlej obce, ktorá povinná je svojho 
príslušníka v evidencii mať dotiaT, kým nebude novou obcou do 
movskou o prijatí a nadobudnutí nového dom. práva vyrozumen{t. 
Ďalej i tá nemožnost' by sa mohla prihodiť, že by pri takomto spa· 
sobe nadobudnutia dom. práva aj cudzinec sa mohol pokúsif o pri
jatie do obecného svazku, lebo však kompetentný orgán nepreskú
mal splnenie podmienok a nepresvedčil sa o jeho predošlej štá tnej 
a domovskej príslušnosti. Teda mlčanlive aj štátne občianstvo b:jr 
sa mohlo týmto sposobom nadobudnúť. 

IIuzorným by sa stal aj § 14. zák. čl. XXII. z r. 1886 v páde 
automatického nadobudnutia dom. práva, lebo vy beranie tejto taxe 
by bolo nemožné, pokiaf vyberanie taxe je prÍpustné len za prijatie 
§ 14. v~Tslovne hovorí: »Táto taxa može byť požadovaná aj v takom 
prípa<ie (t. j. keď dom. právo možno nadobudnúť bez usadenia sa), 
jestli sa prijatie do obecného svazku stalo sposobom v § 10. uve·· 
dleným. Teda aj toto opatrenie § 14. vyžaduje, aby l1!chádzač O> 'Pri
jatie do obecného svazku zažiadal a len po prijatí do obecného 
svazku je povinný jemu určenú taxu zaplatiť. 

Pri terajšom vykladaní § 10., t. j. pri automatickom nadobudnutí 
dom. práva ešte nebolo prípadu, kde by bol uchádzač túto taxu 
mu ani vyrúbif ,nemohlo, následkom čoho obce odpadnú od znač 

nJ'rch zákonom povolených dochodkov. , 

' Porovnávajúc § 10. s § ll. vysvitá z toho fakt , že v lastm; 
§§ 10. a 11. len v podmienkach sa líšia od seba a sposob nado
budnutia dom. práva je stejný. Dom. právo dfa § 10. možno n<1 -
dobudnúť po splnení podmienok na základe bývania bez toho, že 
by uchádzač podmienkam § 9. vyhovel, t. j. že by úmy sel usadenia 
sa oznámil a obec je povinná - ovšem na žiadosf - dotyčného 
prijať do svojho svazku, jestli do 4 rokov námietky v § 9. uveden'~ 
neuplatní proti nemu. Dra § ll. možno dom. právo nadobudnúť po 
splnení podmienok len na základe usadenia sa, t. j. len vtedy~' }(eJ 

žiadatef svoj úmysel usadif sa oznámi príslušnému obecnému or-
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podmienok § 10. ešte nenadobudne dom .. práva automaticky, ale na
dobudne len n á r o k n a n ú ten é p r i jat i e, ktorý nárok 
na výslovnú žiadosť móže si uplatniť pred obecným zasíupitef:
stvom a obecné zastupiterstvo povinné je ho prHa! do svazku obcc. 
Teda povinnos ť prijímania v sebe obsahujú len §§ 10. a l l. ' zák ' čl.' 
XXII. z r. 1886, ktoré však ,následkom druhého odstavc.a § 13. ústav
ného zálm'1l.a ztratily platniost dňom vyhlásenia tohoto zalmn:a a 
v smy,s.le toho Í1sitého § . boly tie-to §§ n:ahr:adené §§ 2., 3., 4. a 10. 
zákoI1Ja z'O dňa 5. XII. 1896, čís. 222. r. z., t. j. tými §§, ktoré v se!be 
obsahujú povinnost prijímania. Preto po vyhlásenÍ ústavného zák~!na 
všetky usnesenia obcí, vzťahujúce sa na prijatie do obe·cného :svazku 
podra § 10. zák. N. XXII. z r. 1886 'staly isa jako ne-zákon(té ne
pl1atI1Jými. 

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

Ktor~ administratívne úrady sú oprávnené roz
hodovaf V záležitostiacb domovského práva. 

Sp'OzoT'Ov.al som, že takmer všetký,m adminj'stratívnym úr,adon1 
bol pn l1ozhodov a-ni príslušenskÝ.ch záležitostí smeftOdtatným § ' 18. 
zák. čl. XXII. z r. 1886. Orgán dra tohoto § domovswú príslušnosť 
vyšetrujúd, vždy si určil t'Otiž kompetenciu -bez toho, aby ~,i bol Pó
všimnul, že tento § určuje kV'illrp,etenciu administratJlVlloych úradov 
len v sp-oTlných prÍs}ušetUských záleži,tostiaoh a nie aj v nesporných. 
Dosaváď . bola praks t,akáto, avšak bola nesprávna. · Zo :samého zá
kona a zo sPTá'vneho ·pocho1J'enia prl,slušenských zálež,uosTI .vy
plýva, že j'eLStvujú nie-Ien sporné, ale aj neslPorné .pTÍsluše1TIské zá
ležitolsti a v tÝChtO' sa práve tak vyskytude plotreba rozhodolV'ania, 
jalm aj ' v spo,rný.ch záležitOos,tiach, lenže v týchto po:sledných sa 
určuje kompetencia rozhodovania dra § 18. zák. čl. XXII. z r. 1886 
a v ne-sPo'flných dlY,a § 25. tohože zák. čl. 

p.reto :pred vynesením I. st. rozhodnutia je potrebné, alby p.o
kračujúci 'O'rgán v prvolm rade- ústil, či v danom prípade sa jedná 
o spornú aleho ne,s!}J'or:nú prÍsluše'lllskú záležito ,sť , lebO' len po zistení 
tej,to okoJnosti móže si sP'rávne určit ko.mpetencill, to jest či je vo
bec oprávnený vo veci rozhodovat 

Na otá1zku, kedy Je pr,íslušeuská záležito,sť sporná, alebo kedy 
sa stane spornou, ,odpovedám nasledolVlue : 

PrÍslušenská záležitost je v1:edy sporná, keď dotyčná osoba, 
o kto,nú sa jeki:ná, nemoze 'Preukázať S'voju domovskú pl."ÍslušnŮlSť 
v žiadnej obci, to jest ani jedna obec ju nechce uznat za svojho 




