2. PaJn sekční šeí reaguje .no mou poznámku, že pojedno,u se
dovolává ve své »odpovedi « lna vyplnení povážlivé mezery o tisk-ové
:novelle mých prednášek, tedy aut'ority proÍesora, jehož sám v »odp,oved,i« tOlhoto tltU~u zlbavl:L l 'klní pry ve VeaeIC.;'K.é Ill,![·e, :allUl c zvy,kler.rn
nripojovati ke zménu autoni titu[y. To ie arci pravda. Ale není
správm:é, Žie ISle ",'I e s'v é »o,cLpovecLi « .této zvy,!{jlo:slt'Í ,pňidrŽ!e1. J\:I3Jopak,
je k mému jménJU v »odpovedi« titul pripojován, a t,o ko 'n s ta nt n e
a bez v ý:n ime č il e titul »doktora « (i tam, kde je reč o mých
u.nliV.e-ľ'S!Í.tfllÍoh prednáškálc'h). To vlša.k n-elní ve vea,ec:k:,é -Hbelra,t ur'e obvyklé a čimilo dojem úmyslnosti (man merkt die iAbsicht ... ). JeITI
prot,o jsem učin 11 pfí1ežitOlsbne onu poznámku. Nikdy pred tím jsem
nikomu nevytýkal, že k mému jménu Ine~ripojil tituLu, a č se to sta:lo
v četných kritikách, recensích a ji,ných pubHkacích na tisíckráte. Či
ním tak i sám a Inep,otfebuju snad ujištovati, že to aru v budoucnosti
nikomu vytýkati nebudu.
3. Protestovati musírri proti výk,ladu, který pan sekon ~ šeí
dává výrazu »ochotný« v mých slovech o »iníormaoi nekterého
OIClho:tnéiho 'pi',edsedy :kmebslké'ho soudu «, ialko by 'by'l I11lLné·ll 'D lrle ds,eda
oc!hotlný k vodámí TIleobljleikltiv,n í-hopo'sudku. Ne·pr,e.dpoj,atM:mu i'e z,aji,sté
iiaisIno" ž'e' tmímeln je lPr eds,ema , ktlerÝ j·e oohoteln ,po mati Itako'v,ou j,ntfonnalCi ,
vyžadující rp,roihHžle,n íce·lé rady 'S'p.i'su, ač by mohl proste odlkáz,aH ,n a
t.aJino,sot hliaslolvání a hilasovla dho protokolu. Práve má bývallá .dJI,oulhoil'e tá
ipfÍ.sllušnos-t Ik .sou.dcov's!klému slta~u , tj'eib,o'ž tjsem si 'llIe'p r,es'tal vys;o.c'e, vlÍž,H'i, melja !illll'e chr:ámMi pred 'podobnou 'Í-ll'sunuací. 'Ko,nsltatu'ji, žes,l,ovo
»,oc1hotillé ho « Ine,ní v mé ne,pU,i,oe v lu~o,zovkáIClb.
Prosílill v,áJž.eno:u 'riedaikci , ,a,b y poprá:},a mÍ'Slta Itemt'o f.ádkúm.
V doklo,na1é úcte
Dr. Au g. iM ,j- r i lč lk a.
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tRle da'klce, vybo.vuiíc ž:ádo sti ob-ou au't oru , uV'er'ejňuje ocbotme obe
poS'I,an'é oplf'a'Vy s lp oz,ná'mkoH , lŽIe 'PlOvia'žuje flo'Z'pra'Vu ,po 'snmá,llI05 vecné za
ukolnoe'nu.
R. Ie d:a k c e.
Proli. Dr. K,arel LaštoV'k,a:

Rozhodnutí Nejv. Spr. soudu R. Č. S.
Dávka z prírustku hodnoty. Vrácení dávky.
(Nález spr. s'oudu 31. V. 1926 Č. 11644.)
f~nma žá,dalla o vrác.ení dáVlky jdž z,a)::f,avené z duvodu ~ 2. zák. ze
dne 4. oervenoe 1923 Č. 151. Sh. z. a n.. Donevadž prev,od nemovi-to's'tí
se sJal pr,i premene s'pol,ečnosÍ'Í s obmezeným :fUčením, ,jlakou bylla stežující si firma . v novou ISlp'oJ,e,čno's,t ,akoiovou.
Má-li bý,ti rozhodováno o' ,t ét,o žádostd, dlužno predem ·zj.istiN, zda-li
tu jsou ,s,pJnény podmínky, zla ifii.a bž dávlm nemela býti VYlillerena la predep'sán:a již Ip uvodne, laneb zdedi Ise s,kultlko'Vý nebo právní stav vecli z,menil t3Jk, ,ž e nastail duv o.Q Plro zmenu pre.c1plisu ,o vrácení dávky. Dokud
sruad by/La pLaoetna j·ndeblií-e.
Pro rÍzelní o vráae,ní dáv,ky není v dávklovém rádu p,osHivních
predp·Lsu. Avša:k otázk,a, zdali t.u Ison po.dmínky pro zmenu Duvodnŕho
predpis u, de'sot jen IIl.!,bem púv'o,a.níbo p.r,edp,isti ct.ávlky, n e boť hude Ipfti ,tom
z,k'oumaH, zdaH tu ]osou ,p odmínky 'P,ro predp-i,s dávky, či pro oo sv otbo.zení
o.d ní. ,Mwsí 'sie p,rolt.o rízení o tMo ot,áZlce dHli ,dIe techže ,n oriem, i,a ko
fÍZlení Ipr'o vymerení ,a predepsání dávky a nutno tudíž proO rízení o vráoe,ní dávky j'iž za'p'ľa~'ené ,PlOiUží1:i s'Í'ed,n ýoh preciJp'i:su, j,aku pro fí,z ení o vymelľ€~'ní dávlky. PrVlní 's t,otUcí pro ,wZlhodTIlutí o nlárokTu ,n a vrá:cení dávky
jest ,t udíž úrad dávku vymeruiící.
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Výčepnícká

.}icence na Slovensku.

Ole nálezu sw. ,s ondu 4. Vl 1926 Č. 11.814, r o'Zh oduj e o žádo s tech
za udMe,ní výoepnkké Mcenroe v prvé Jns't,anci pfí.s'l ušJté 'fin:anon Í r edilí-e'l.s t'v í,
v druhé ,s tolici palk dIe nalríze:ní Č . 12. IS b. z. a ,no ex 19] 9, gene r á1.ní
finamční fechltelb tví pro Sl,oven,s,k,o. Na,pmti to mu ministr s JAnolU mod pro
správu Slov'e,nska neiní vtlibe,c pov o']'á:n r.ozhodov-ati o žá dost,e,ch za udelení
výôepnkké licenc,e.

Poplatkový e,kvival,eut na Slovensku.
Ol e nál ez,u 8. V. 1926 č. 9796. bYllo u,stanovení § 13. wh. plolp'l,atko'vých
pr.av id e'l ,zruše,n-o z'ák. čt XI/191,s.

Poplatky prevodní. Slovensko.
DI'e ,nál,ezu 2,2. V. 1'9.26 Č. 10664. z,a n'iIMy stlá:tním pr evI,atem z 1". 1918
v ŠoechulY výhody lPo p:l,a't'ko vJé , pri2na:n é bÝVia,l ým uher ským stá t,em » M.acľlar
s kému z,em skému sva.zu 'P'olz,emk'ový'clh úverních ú s'ta:vu «, v BúdélJp'e šti (»Magyar ,f ä'l.dthit,e'lintéz'etek Or's:zágos Szävets,ég'e«), vz\h'ledem k je,ho o s o b n í
p o vaz le, ,a t,o nejen 'o s o lb In í Qls'Volbolzení o d k'o,:k l1 a p'o plla't.kú podle § 2.
Č . 2. zák. ,čl. XV/l911 , ,n ý,br:ž i 'oslvohoze~ní ,PTO Plr á v.ní jednání pr evodní
ve ,s my'slu § 2. č. 3. oit. -z ák. ,a § ,211. odst. 4. zák ,Č'l. XI/1918, 'll'ehoť i it,a-tO
výhoda , ,lIČ by,l:a 'priznána pm pľiá'Vní i,edná'ní, ,a 'svými úČLnky tedy mela
se j,eviN j,ako osv'clh oz'ení 'V ec né (IST'OV. u s,tlaJnov,e,ní § 21. p,o's!], odst. ,z áJk.
čt XI/ W18), !pr,ece v plodsItate pfoi'z.ll'á,n:a bytIa prá ve .j,e,n pro právní j,e dná,ní
o ,pf.e'vlQdu nemovitos tí, uza'vre-ná stí m to ú s t a 'v 'e Im, ,te,dy vz'ltl edem
k urč i:M ,osolbe, t.aklž e j tu jde v podstate o o ,s o ,bní výhodu toh ,oto
ú 's t ,a 'v U .

adu, který pan sekční šef
h o »informaoi nekterého
ulm ,by 'b y!l ll11í,n én plŤleds'e'da
. Ne-pr,e,dpoj,aJtJé:mu j'e z,aiLsté
eln ,p,odlati Itako'volu j'IlifmmalCi,
by mohJ prlo'Ste odlkáz,aH ,n a
P in áve má bývallá .dJI,ollllhoil'e iá
sem si ,Ilie'Pr,es'tal vy s:o<::'e, vás!Í!nuací. 'Koln sltat u'ji, žes,l,ovo
kálclh.
a mí'srta Itemt'o f.ádkum.

:e
Dr. A 1Ug-. tM ,i ri IČ Ik a.

Státní

občanstvÍ.

Smlouva Brnenská.

Minis,t,e r-s.tvo Vinitra odmH:lo opcm prohilášení pro českosl,ov,enské
státní 'o bČla'ns,tví po rozumu čl. 8. smlouvy mezi republikou Českosloven
skou ;a Irepublikou R,akouskou ,o s,t átním obča-nství la- ochrane menš,in,
pode,psané v Br.ne dne 7. ,oervlTI.a 1920 č. 107. Sb. z. ,a n. ex 1921 z toho
dúv-odu, ž,e normované tam p,r ávo opee Ineprís'luší osobám. které v rozhodné ,ďo'be lilleJ!y sv,o'je bydiLiMe t ,a k é ,mimo úz,emí Českosloven,ské republiky, t. i., že nemohouoptova'ti 'P'rD č,es,kols,!'ovenské státní občan sítvÍ
ti príslušníci rlepubhky RaJk'OiUSiké, kterí skp, meli l11ejméne ,pro shma zmínenou dobu své bydHšte v úz,Bmí .republiky Če,s,kos.I,o'venské. Merí však
krome toho meli ta!k,é ,jleŠ'te ,d ruhé slv o,jle nydHšte nla úz,emí s,tMu r élJkollsk-ého. N,ejvyšší správní ,s oud v In álezu 15./V. 1926 ai 10120 uznal tento
názor swávným.

ru, uV'er'eiňuje ochotme obe
Z'prarvu ,po 'srt:lr:á,Ilioe vecné z,a
R 'e d il kc e.

.udu R. Č. S.
-ácení dávky.
6 Č. 11644.)

ve:né z duvodu ~ 2. zák. ze
nevadž prev,od nemovitosH
m :ľUčením , ,j,akoill bylla s.te-

Užívání

j,az~ka

v župním za,stupit,elstvu.

(Náll,elz SpI. SIOIU,ďU ze dne 24. VII. 11926 č . l3r3-51.)
' Čl e n žu'pn ího z,a's',tuPÍ'te'l's,tva, kt'corý jels t pfí.slušnílk em ja,zyk!ové minority, nemá nárolku, a'b y mu ,byly do jeho reó pr'ekládány, dak obsah dehaty,
tak i relfe-ráty 'a náw:hy z:p'ľ,avodaju .

Llužln o predem .zj:istiN, zda-li
~meJ,a býti VYiillerena la preneho právní stav vecli zmesu ,o vrácení dávky. poikud

Pronájem nemovitosti na Slovensku. Schválení smlouvy.
dávlmvém rádu po'sH~ivních
línky pro zmenu puvodntho
d.áVi'K y, neb o ť Ibude vrli ,tom
,~ dávky, oi pro osvobo,z ení
dílÍ!i ,dIe techže noriem, j,ako
u,tno tudíž pro fíze,ní o vrá~,cLp'i'su, j,ak'o pro fí,z ení o vyo nároku ,n a vrácení dá y,ky

\

~

(Nález spr. ,s'oudu 14. VI. 1926 č. 12,6-69.)
Naríz,ení mi1nilS t'ra s p'lnou mocí pro správu SJ,ove.nska ze dne 12./1.
191 9 č. n. (iO. N. č. 3. ,a 4. 1919) vydáno by'lo ,k provede,ní § 4. zákona
ze dne 10. p'w s,inc.e 1918, č. 64. Sb. z. ,a n., Merý ,sta-noví. že každé zcizenÍ a P ľ ,o n á j my mezi živými, 'Í \a kož ' i z,astavel!1í ,a reáJné smln v ní
a exekuoní z:atíž'e,ní Illtemovi,tiQIsti be,z souhllasuorgáilltU, ikterý vláda Če
skosJov,enské relp ubJiky k tomu určí, json nepllatné.
'Ust,a nov,e ní toto ,nebyJo žádným p,ozdejším záko.nem ,ani výslovne
ani mlčky de'r'ogováno ; úôin,TIo:st ieho nao'Vak u.znána by,l a 1 zákonodárs tvím ,o pozemkové refo'T'me (srov. na pr. ~ 5. dTuhou vetu zákona z,e
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,dne ll. červ,na 1919 č. 330.), amJ,ž by ,p r'e dpisy 6 p,oz,emk,Qlvé 'feJÍomne vý,·
z,nlam jleiho ne'jla,k .bYlI doDčen. UPlfiaw'j,ef § 4. cit. záJko'flia IČ. 64. ,z r. 1918
-potrebu .s chv,a10vání sOIU~romo-práJV\llích dÍlsPOIsk s InemovM,o'stJmi, j,ask
:plyne z'ejména z p,f.Qvádécího ;naríz,ení mLnllst,fla s plnou moCÍ P[.Q s.právu
SlloViem.iS:ka Zle dne 12. Jle.dna 1919- č. ll, Is'e zc<e1la jliný,ch Med'ilS,ek . .než zá·kony o ·p ozemkové :rdorme, mali,e ,pN tom ln a zfe-tJe~i v š -e -o b e .c 'n é
z á d my Če s k o s l 'o ve 'n s lk é h 'o 's ,t á t u (kru _pr. udrž'ení z!Pus,obi1lého
stlavu roLl)i:ckého, z,asohování str,erdJního ,a rfnaJého slua'tiku ve svýc.h !PO,c1s,t,a,t.Il1ý,ch čáJsiteoh, ,zabráJnení, -a:by se netv,ofmy 'VeI1kols~!atlky, aby -s,e 'll'evyvíjdo nezríz,emré spr.osU,ec1kov,ateJství -a výrdeleč:né pIClJrc,eláf-S'tví la pod.),
- k.c1elŽit,o pfedpi's § 7. zákollia zábo'w vého dá'v á s'tártnímu úf,adu p-oz1emkovrélmu m OŽ,lliO Sit, zk,oumaN pfĽplU.stnolSt ,s,oul~r'oI1nQrP!ráv[lkh ,cLi'SPOiS'ic tolrÍ!ko
s hlo e cl d se k p ,o z ,e.m ·k o v é J[ 'e ,f o I[l m y ,a vz.taJhuje 'sie ,to~Jko na maj'e1,ek zalbramý. Z toho pla1k p'l yne dv-oljí dťus l.e'cle·k, a ske 1') tern, ž·e § 4. zákio,llia ,č. 64/1918 j,eslt dosud účÍlllinÝIffi a v dusJ:ecLku t,O/ho dle-s't · lÚoČ.ÍIlliným i c,ilt·
nafíz.ení mi'nlÍ,s'tra ·s plinou Q11,Ocí 'P!ľ'O 'SIP:rávu SIIQ.rve1TIls,kla -a 2) že lje1st z'ce,ja
ne;roz;hodno, zda 'p'wnájemní 'smlolUva potr,ehu'le je,šte It aké ,schvá[e,ní se
.strlany stá tlního pro.z,em!(iQvého úf,a.du s hlI e Id li s ·e tk op ·0 z ·e.fi ,k o v é r ,ef or m y.
Obce na Slovensku.
Die nál'ezu s~pr. ,s·oudu 28. I. 1926 č. 1556 a 22. VII. 1926 Č. 13035.
pr,ils'luší z,a účinnosti župního zákona ,č. 126/20. v záJeždlt,os't ech ver,ejnýoh
z!cume'stna.ncu v,elkých ,obcí []a Slov,elll'slkiu iro,zihodo'v,a,ti o ,0dV'oilání z us.neselní clbe'oní'h,o zalstu'pilt-e.l-strva ],ed'Ílné vu,p!nÍm úradum (IS vy!ouče,níll11 okTe,s uích úňadu :a olk,r,esní-ch d žu·pnÍch výho ru) .
Poplatky. Pomer k cizine (l\'l,arl',arsku).
,(:Nález spr. soudu 14. V. 19.26 Č. 102'56.)
Podl'e spráV'ních s,plisu by.l,a d.a,rov.ací sm]:o'llv,a 'o nemov.iltostech daro'w mých ISltež,ov,atelum v obci T/iszClJadony uz:avr,ena dne ,12. oerv,enc,e
191,8. K 'Popl,a tlku Ib yla dl,e s:právnírch .slp,isu pfLMášena u ,brerního úfadu
v Bereg,s ásu dne 13. ČerV'ellliCe 1918. V tétJo d,obe obec T:iJs,Zlaado'lliY .pfí;s,!u'šda !kl1l správ,nímu o:bvrOrdu bennhho úfadu ,a lfi.na,nč'ní'ho red/ilte'lst'ví v PeTlegslasu , ,a by!y te,dy ty,to úf;a,dy t,eihdy rk vymer.ení /popbNm z dcurovlací
smloluvy prís,lu'Š!I1y.
Když uhe,nský \Stát s'e wzp.ad:l la státnÍm ,p f,ev:ratem ,Zle dne 28. fÍlj.na
191,8 'Vzn.i:kll .s~amo.s.taltný Česk'OIs l,oy,enský stát, obcc Tisz,aado ny ,ná:l'ež'e,1a
ode dil11e j,etho V-Z;rI/i:~u ,ku státJu maď,arsikému la ~eží Itludí.ž v CiizLne.
Berní výs'o:st ,Če·sklos'love:nsk'é,ho státu zahrn:uj,e v ':. r be d,Q,jist.a, ja k
též v § 6. VIl.ádního nafizení z'e dne 4. rHna 1910 IČ. 313. Sb. z. ,a n. o /pu.sobnoslÚiHnanonkh ipofoku.rratur byJo vý,sloVrne IstIMlD'Ve-no, t.aké 'p rávo vybír,ati všeJilké prO:pl:at,ky la .dane i zla dohu pr,erd 28. fíjnem 1918.
Avšak be:r:ní výs'OStt [lelffiltže 's e vztahovati lIlia IpoPILcutJky. lMe:ré tý:kají ;s'e InemovHos'tIi I!,ežící mimo úz,ell11í Č-e's·lwslo'Ve!n :)k~ te'Pl1hJilky, byt
i 'pov,inno'S't pop:lla,tik-ová v.e p,[.Q·spe,ch bývlalého uhenslkého stMu by.la
vz,nik:lla pred 28. rij!rIem 1918, p·o.nev:a.cLž v :príp,adech tech nelz,e p'rávem
twdi-ti, ~e by by[ Is,tM Cesko'slovelliský ,nabY'l ná:wiku na poplaÍlelk telil,
Ikdyž ~nebyJ pr'edep-sán do 28. rijn;a 1918, Ikdy byloo hSlt.o. ž~e I)bec Tlils zaadony nenáJl.eží ,k úZlemÍ Čelslkos'lovens/ké r'ep'ubJ,Lky.
Obce na Slovensku. Sysltemi~,ace úfednických mí-st.
(Ná'lrez 's.p'r. lS'ourcLu 22. VI. 1926 ,č. 13037.)
Když mest,o T. 'se z més,t a s ,r.eguJov,a:ným m3gis,tráterm stall0 velJ\IOU ,obcí, u'sl!1Jesl Sie z:a,s'tupilte:Lský sbo;r me,s,t a 30. ,I,edna 1923, ž,e jmenovi/t e uv,e,dené .z,ameSltnance do svých sllužeb dQiČlaSlne na je-d,en rok prevezIme ia že lp rlev,zcutí zla:melstnClJnd po j'ec}nOlwčním ús,pešném účink,oV'ání
budou ve 'svý.ch lS~užbách de·filnitivne potvrz,eni. V z:asedálni 15. duhn,a
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;, e je,šte It aké .schv.á[e,ní se
,i,'s ·e fk ,p ·0 z 'e m ,k o v é r ,e-

Č. 13035.
v záJež,ilt,o.s't ech verejnýoh
)odo'v,a,ti o ,odv'oilání z us.neldum ('s vy]oučelnÍ'l1l okre,s-

6 'a 22. VII. 1926

'l.arl·,arsku).
č . 10266.)

louv,a 'o ne.moviltoste,ch daz:avf,ena dne ,12. oerv,ence
)fi,Mášena u Ib'e mího úradu
::l.obe obec T~s,Z:aJado'ny .príIhna,nč'ní'ho red.ilte'lst'Ví v Pener.ení IPopl,aJNm z daJTovací
,p r,ev:rCLtem ·z,e dne 28. rij.na
oh~c Tisz,aadony ,ná:l'e·ž·e,],a
~eží Itludíž v oizine.
lhrn:uj,e \' '~ c- be d·o,ji sta, j.ak
110 'č. 313. Sb. z. ,a n. o puISt,aJno've·n,o, t.aké 'p'rávo vye.d28. fíj.nem 19108.
ati illJa ipoPlLaJuky, i~te'ré týi\'c!Slo'V'eln'::; k-S ľe·rlrb ');lky, byt
~ho uhenSlkého stMu byla
íp,adech tech nelz,e právem
11 nácwtku na poplaÍlelk ten,
by.].o j'i·Sit·o. Žie obec T,ils z,abUky.
Irednických míst.
i ,č. 13037.)

ým magis.trátem stéIJlo vel30. ,l,e,dna ' 1923. že jmenodoČiéIJs,ne na jed,en rok pre)Ičním ús,pešném účink,ování
,e,ni. V zasedálni 15. dubna

. 1924, ,nla jle/hož poradu by.ly osobní ,záJ!,ežiío,st,i me's tskýdl z:amestnéIJl1Su,
jeN'ch defilnitdvní u,s'Íallov,e,ní a pwpočílÍlání 's~uiehní d'qby, by,lo).1S1nesemm,
-z a's,tupli't.el'sk,ého 'sbom ,sYls,t,emis,oivám'O . :Zla úoell,em ,olbstaráváníohe.cní:
s·p rávy predbe,i ne ' a,ž .do' zfí:zeJlJí rádného mels tlské,ho ,o,rgiani'sélJčního snatUitu 'Víoe úr,ednie:ký,ah a zfíze,n-eokýoh mí,sIt ·a ,na mis:t a ta de:~1nj"Í'i'Vlne ustanOiVleni jmenovite 'u vedení ,do sud v.e ,s~:užbách mesta 'Pusobící úf·edníc.i
,a :ZfíZJenci. OhLedne ú,hr,ady vý·daju ct:ímto , !Us'11Ie:se:nim ,zpusobených bylo,
uvedeno že ku !krytí jeNch .a .d.o:p/llatku 'snodí k IdiJSPIOSki taková úhrada,
k'berá v~š'ku obec:ní,ah :pf.i:r,áže:k · ne,z:meňud'e. USlnels,elní :to Iby,l,o 'v c.·e,ste ,~n
s'ÍélJnlční :n a .s,tí,žlno.s,t Ipopla'tlní:ku 'slchv:álleno žlu,pinÍllTI úrade-lTI la potv·rz.e.n.o
i spr. sou.dem, k>terý uVIedi : UsnesIeni obe,cního zastupdt,eilS'tv!a o syst'e misaci la olhs,a ze'ní míst 0ameslÍ.na!ne'okÝClh máy.e 'Svý,ch dúsll'edcích 'sioe v,uv
n.a Ihillialll,čn1 hos'podálf,s tví obce, :ne,ní 'všaJk prece v ,první rade Inež veCÍ orgJani's a,oe obeoní Is prá,v y .a mwsí z ,t'ohoto 's,talil<oVliISlk'a Ibý'tj p,osoluzeno.
PJ.a,tí t,udíž pro veci t,óho druhu z,áko.n z 30. če,rvna 1921 č. 241. Sb ..
z. 'a In. diLe ne·ho.ž prís:}uší okre,snímu výboru ,táž dozO'rčí práva, j.ež ná'l·elž e'l,a 'mu-nilcú'pállIT1ím výlb múm a dei uS.llIe:sení okre,s,n klh výlb oru stížnos't
k ž,wpnímu úr,adu. Z iLllslta:novení It,oho s'e lpodává, ,ž e ·ok!rles'ní výbor ;jies~
povolám ro,zhodovaN IO stížnoste.c:h .do usnesení ohecního zast'llpLt.e1stv:a
,a Ulsnáší ;s'e IO ,schválelní techto ulS.neslení, p'olkud schvá<l,ení Heba. župní
úfad p.ak 'r'o.zhOldJUd'e konečne o ·s tížnols ti do !rozhodnUltí ·okreslního výboru'
a vy ~onává dozor, Ik:terý ,snadokr'estní vÝ'bor olPomelľ1iltl.
Tim 'VYVoľl<ke'no jestÍ 'tvlrzlení, že ve ve,ci sys,t,emis,ování zamestnanecký,c h mfst Ide stíŽuwst na úf ad IlI. ,s,t01!toe, ~pf.i ,čemž d:užn.o zdunaznitd, že ,p r,edpisy §§ L, 2.a 3. zák. čl. XX; z r. 1901 v Jnstanoním po'Stupu dIe S 1.2. úéhOlž ,z ák čl. m'epu·atípfi véce!Clí, kde pfí,p'llisma Ijels't slí'žnos t na sop.rávlní s8ud a !Že za JlYillejší-ho ,stiarv:u prálVnfho j,e st s!ÍÍ<žnos,t
na Nejvyšší správní soud zásadne prípustná do k<;tždého koneoného rozhodmutí úf,adu s,prá,vJlúho.
.

Poplatky na Slovensku. Doručování.
P,odle nMelzu spr. slQ;['ldu 8. V. 1926 č. 9795. 'j·s'ou všeohe.oné pfedpdsy'
o 'p,lla,t,ehníoh ,ľOz.kazeoh vyd,aJný,ch ve: vecech 'polpl,atlko,v ý'clh a o z,pú's'obu
jich d,oru.oOlV'á!ní oths.a,ž'eny v §§ Ih3l2. a :uársll. 'uh. ·p,o'P'i'. Ip r,avideu, (§ 13. a nás'!.
·z ák čL XXXIV/18811). Zde 'pfilchází ov úvahu IPfedp:i,s § ,1315 j,e,Thž .sltlan.o'ví, že,.
In ezalstiihne-lli dorubt'elf 'S'h,a nu doma neho ode,pf.e-M 't:a,t o flloeho ;j,e'jí dOlll1ád liocLé
J)r~j,aÍli pll.alt elbní príkaz, Ip'ľlOv,ede ,s,e doruóe:ní 'P'OlŠtOU il1IC! p,o-dací reoepis, ln a
!Zá.:kHiéIJde Me'r:ého Ise pók'ládá dmuôelní 'zla 'PIToV'e1dené. Uôel a slmysl ,t'o hoto
iUst,aJnovení jest p'l'iO'ste tien, ž,e právní úoi:nky cLmlUčení platlehnÍlho TlQlz.k>azu.
mají na'S'tati i ·te/hdy, když :Í-elnt'O IÚr,e dní 's'p'i,s Ine/dJOos't ane Sie at jtžprÍlmo ,at
ji1ž vúbe'c .do rukou iadr,e:sMo,vÝ'ch~ T,a/k j.a.lm na .pr. ·,pu.s-olbí plwti ad.re,sábu
domoení k<t8ir.é sie Isrtlail,o do Irw,k.Qlu j.elh'o ·zmo-Clnenoe, ,p ráve tCťk :má t.aiké·
pll!s'olbiti 'oít. p,ar,agrtalÍ,em n'ormnva:ué náhT,adní doručení úr,edního .a ktu -do
rukou n,eMelr.ého lZ ,»d'Olmádclh llidí « - pOIp'llalÍmik:a. CH'OlV'alný .prreJdplils .§ 135 ..
,nellze vyiložH'i ji.n.éIJk nelžH ·že dmwču/jíd or,g:áln má s'e s,i,oe nej,pr:ve polmsiti
o donulôení IÚretdníh~ a'Mu do vlastlních ,mkou ladr,esátorvých, ne,z,a'sUhne-'lii
ho vša·k doma pa,k l1luže a má ,alk't 'Ílen dQlľiUóti neiMef1ému (dos'pe,lému)
č'l'e' nu ,rOlcJ.ri.ny la,ci'r,e,s áto-vy,na p.f. ma·nž,e'l'ce a t,ep,rtve, když .b y se j,ak ,adr;e,s.át,.
rta ki ·me-no v,é .j,eho Ir odiny z dr á ha!li ú r.eldní ,aJk1 pr i/jrmou t,i, má p rJ'k r o či ti
k dO<ľuoe'ní ·p·oštou. KaJždý z te'oht,o u'v e'dený'dh zPu-s'obu d-GIľlUČlení má VŠélJk
p.o ZJáJkonu It ýž úoĽne.k rjalko sikute:ČIné odevzdání do nulkolU adrelsát'Ový.ch.
Že 'Í,elntlO vý](!llad § 13151. u/h.. (PoP/l. p'rtav. jels'Í srprávným, {·omu Zlejtména
také lua'svedčují ·o hdobné p,fedp'ils y o dO<ľ'woování IÚr'e dních é1Jktu ve vec-ech
d ,a ň o v ý c /h (§ 196. ,č. 6 ,a) úpravy 50'.00.0 ex 'l'~li3, r,eiS'p. 132.000 'ex 1923),.
,}(ide ·se výs'lovil1e s'Ílanoví, ž,e ľOIZlho'dniU'tí .a ,v ýroky if.inalnč·nÍ'C:h úfadú mají s,e
·dor.u'čirt·i i!nrt.e'ľ'e.sova'ným srtralllám, a,}e v ne·prítlQlhmosN j~ch ·nekt'e:flému . do,spel.éimu č},elnu Ir odiny.
1. ,
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