Pr,of. Dr. Katel Laštovka:

Rozhodnutí Nejv. Spr. soudu R. Č. S.
Osvobození od dane domovní. Slovensko.
P:o,dl·e illáJez,u SPT. ISIOUtdU z 24. VI. 1926 Č. 1i3444 us.tanovrujle § 3. zákona
ze drne 30. bre:zna 1!921O Č. 209. ISb. z. a n. vouze tOlhk, že u no.vý.ch
staveb a p,fí's,taveb ,na SI,ovrelll's:kJu, kte,r<é s,e v Je,tech 192.0 a 1.921 z,apO'čnou
a Is:t~av,ebne dOlk,olnčí, neb kt.erÝlm Ihude ~'hu,tla .k dOlkonoerní podle § 1. ods.t.
3. p'wdllouž,e:na, ,r o z š:i fUj ,e 's,e s ,t á v la ,j í c í <o's vobození ,od darne domovrní na dobu 20 ,let la osv'ohozují !S,e ,tyt,o s.t'avby, ptQlkud Mm pffsJ'll'ší
Ú1svlohoze,ní od dame domovrní, ·'ilIa tu,t éž d0bu od pflináželk o!heoní-ah, mU:!1Jlci'párlnkh la komHMlních. V ~ 4. Cltt. z,á:k'onla s.e ,p!alk vý,slovrne 's'tlanoví, že
HilIak zÍ1,srtávarjí IO IS t la t n í Uis.tlalnovení zák. ot VI: 1909 (v úprrave zák.
č1. LIN: 19] 2) II edo t č .e mla, 't edy ze,jm. i pfedplÍ's § 37. o v č a sn ,é ll,
p o,dáJn í žrád o·s ti.
Obecní rozpo'čet Slovenska.
NáJlez spr. soudu 27. V. 1926 Čís. 10315.
Podle právního stavu, který pUatí na Slovensku od 1. ledna 1923,
vykonávají ve vecech obe cn í hor o z p o č t u ·v e,]kých a malých obcí
púsobrnost Ibezpwstfedního dohlédacího úfadu ve smyslu § 48. zák. Č.
329/1921 okresní výbory a pusobnost vyš šího dohiédacího úfadu ve
smyslu téhož ustanovení župní výbory; tyto úrady - ,okresní a župní
výbo,r y - rozhodují pak také jako stoli-ce odvolací ve vecech obecního
r·o'zpočtu velkých .a maGý,eh ohcí a to žLLpní výbory jako p o IS led ,n i
stolice správmÍ (arg. § 58. zák. Č. 329/1921 ve spoje,ní s § 7. téhož zákona
a § 25. zák. čJ. XXU: 1886.).
Iv1 i n i ste r s t vo a tudíž lami ministr s pilnou mocí pro správu
Slove,n ska ne n í podle toh o t o právního stavu vúči veakým a malým.
obcím na Slovensku vyšším úfadem dohlédacím ve smyslu § 48. zák.
Č. 329/1921 a ,není tudíž také ani imstancí odvollací ve vec ech rozpočtu
tčchto ohcí.
Stavební p,r ávo die statutu župy trenčínské z r. 1903.
lI\áU'elz ,Slp.r. sOiUdu .211. VI. 19,26, 'čí's·. 13.,2:02.
1. Š10 o a:da!plt'a,ce v dome. Stav,elhní st.a,t:ut Iplr io'pujčuje prá-Vlo ,P'oldávaN
námi.tlky, la tím i proce'sní IP'Oslta,ver:í sIt rany v fizení s,tavebním .»so.usedúm«.
NáJemní:ky v 'p'ome.ru ~k míls't'1110,slt em j.i:rni nalj.altýrm ja1ko so'u sedy ve 'smyslm
práva staveb:ního kVialifikovati ne[ze. Nájemník jest užívatelem najatých
mísitrnros,tí, ru.kQlId rj:e\j:ÍICih S'olJis\edem. Di,slponwj,e-U ma}ilt,el budovy mís:tno'Sltlni
,temi, tedy t.a.klé Ipro!v:ádí-li lJ1a I1'kh slt.alv'e,hní 'Zmeny, nelze v tom v.ide,tli
z;a,sa.novální do ne}akÝlCh »,souls'e:ďsikých« 'p ráv :náljelmní:ko,v ý·cb, Tlý!brž za
okolností snad rušení s'o,u kromoprávního pomeru, je,n ž mezi ním a nájemníkell11 'I1ád,e'l11'llí ,smllouvO'u by,] z;alo,že:n. N'eljsou-lli vša:k ln ájemníd mí's tnosití"
.o je:jichž s'Ťlavehní Ú)p:ravu s'e ,j,edná, v fí!z,ení o pOVlollerní úpr,a vy té, »s.olUs,edy«
ve smy,shl srtalvelbní\ho srt'a,tlultu ,a n'emají-:U tudfŽ v .t"omt,o stave:b.ním fí'zeni
po,s'tavení s'trany, nednsltává se Mm .arni 'legi.Hmace k sltížnos1j na síIJ'ľáJv1ní
s·oud ,proti udel.ení st.ave,bního lP'ov'ollení.
.2. VÝTok, jírmž ,bYII'O ma{j,i\t e:lum domu p'ov.a:leill'o uŽÍ'v,arti .nekte.rý·c:h místa1-os,tí k ,úče'lÍlm j,ioným nelž ik byd.lemí, zalolŽeln je,slt z,f,ej:me na záko,ne Čí,s.
22,5/1922 SIb. o mimof:ádnýlcJh olp.art.f,enkh by10v:é IpéČoe (j.eih ož plartnoS!t 'by,Ia
zákonerm Č. 2916/119124 Sb . .p:wdlllo užena do ,l.mne'e .rolku 11912,6) a to na us,taITIlov'ení § 4., iP'o.drle 'lle'ho:ž dovoll'elno j'e's t p'Oužív:atri bytu mebo je,j:ic:h ·čá~stí
.k jiným ú:č·elum, než Ik ;by.dlelní den s úferdním IPOlVloll.eln~m.
Sip'ľáJv.ní s'Ourd vys~lo'Vá.l v ná:le,ZIU IBoh. Č. 319.60 .p,r.ávní ná-wr, že uvedelný .zákon slle:dude účel, a'b y 'P'O:č,et bYltu .a mís·t'n'o:slti oby,t'ný'ch v olbc.i nerbjil
zme'nšován r(§§ 2. a 4.) a aby mí,s!tn'o!sltí ta:kových 'prohortove jsoudoh byl,o
využi,t,o Ik 'u braž,e,ní by,to'v é Ip otreby ,DO mo:ž'ná .nerjlv etšího p,očuu oSoOb .(§§ 3.
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a 8.). Zakia,zuj,e-J,i v § 4. použív:ání bytu a 'jeH-clb č-áslŤÍ k j'iným úoe,lúm n·ež
k hy·dJlení, hez úfeď-n1ho IPO'v'oaení, -omelz'll'je ,tLm 'v zMmu by,tové péče , tedy
ve všeobe'c'Il,ém z·áljtmu v e·f.ednéll11. !pTá'VIO v,l:alstillíkla hu:d:olVY VJolne jí dis.ponov,arti.
J.e'SlHiž,e Ip ak !pfälp'o'llšltí v 2. odslt. § 4., aby IPOUIŽJtí mísltuoSiľÍ ,tak'ový,ch
pm účely ,Hné by;I1O ;za ji:s,tý.ch oik'o:llTI'osH .poIVlQll,emo, lP'one,c hává tím úfadu, a'b y
majiJteu'e hudovy v me\ZÍ.ch :t.ahort,o pf,ed.lpli'su Slpr'ols:til onoho lVef.ejnolp.r-ávntího
ome,z en,í j'eruo 'CH,s,po:s'ilčního wáv:a. PIQ'VOlleln~ IP,odl,e 2. od Sit. § 4. zákona Č.
.225/22 údele'n,é má vš-a,k pr:áJve jen ItentlO plr:ávní obsiah a vý,zl!lJam, .to.ti·ž,
že s'e jÍ'm majitel Ibudo\'y :slp'wšt'liJje v.ere,jlnolpr-álVní '.p!o·v:Í'ntnosltJ oby,t né místnoslt,i ,tOll11llLto j.e'j1c.h 'll:ľ'čelní Zlac'holv.aIÍ'i; ne,do,tý)ká se tedy pOiV'oilení ~'O ,uIjak
!práv na Utžívání mis,t!nolstí, ,Me r-á o,s,o:byH'!lJé l(z·elilnl'éna nájemníd) VyvO!Z'ují
fZ IHhdu IPTá va s'oulktromého (sm}o'lllvy ná!j.emní). ROI~hiodov,a.ti o exisltelnDi
·a It,fván-Í lt,alkolVýc'MIQ 'pTáv Ipovol-áln y j,S,QLl fádlné s:o'lldy.
Není tedy ma'j,ilte,l budoiVY p'ovlo'len,ŕm. j.e,ž s,ina Izáklade 2. ods:t. § 4.
vymolh1, nik,tera'k s!PII'Ošten Isvýc:b z:ávalz,ku soU'kmmolpráv:nÍ'Clh vúói ,náj,emní,kum.
1P,0illelV,a dž vŠ'aik ,Podle t'oho výTok /polVlolutiící p'o'Utžiltí olbytlnýc.h místflQ,StÍ k jilným úče3Uim, s,ám o ,s'obe ,do iJ):rá\vní ,s,f éry Inájelffiní,k u místlnos'tí
te'ch Indlkrt:e'rak nezas,ahá, :nemuž'e bý/t!i vý·wkem .tark'OIVÝtm pmuše'no ne,j,aké
jeljkth .slulbtiC'kltdlvní Ip'r·á vo.
3. VÝ!lTIe·r sltiave,billího úf,adtu o ,t.om, ,zdaH a p,okrud js'ou majMeilé domu
owávlne,mi náijemn'Í'kiltm il11íslt nosti j,im dos'lld IPTolna'j,a:té z duvodu ppo váde'ný'c.h ,adatP't ad odní,td, t. j. s'O'ukmmolp'fáv'ní p,olmer Ináj·etmní str.an teohto
mísltnolS!tí !ZTUŠ'ilti, a dMe IO ,tom, ,zda,u a 'PlOikud Ij.s'ou m3Jjlilte.l.é domu p'ovin,mi
sltež,ov,atC'lum za .odňaté mí,sltl!lJols1i Ip'os'kyltnou'Ť'i náhradu, lVÝ'rctkem o tl"'vání
'il1,eho z,ľ'Ušeillí náJjemnílho 1Jomelrru.
POIne1vadž pfís~uš'n'o's,t slPTávnkh úľ:adu k r'o,z hcdování o takmr,émto
pomeru 's'V,oru IPodstaltou s'oukmmolp-rávmétm,an'i ze 'zállronač. 225/22 ,ani
z,e :zá:kio.na Ij,inélho vyvod:ilÍ'i ne,llze, tie'slt ľ'olz;hodn'u~tí to nezákonné a nemu že
n a bÝtli !illolCli lP r ávn í.
UčUelské pell'se. Sloven.sko.
NáUe.z S'Pil". s'oudu 23. VI. 1926, Č. 1.3.203.
NelS,táttlní uóilte.l ,n a 'odpočinku dotmá!ha,l se r,á dné u6ite,l.ské pelnse. Žádos,t ta mu byla ·zalmttll'U,t.a, COIŽ ,siP:rávlní soud uzn.a,l sp,rávlnýlm; .nehať
sltH·ova.t,el ,byl za ;býva.J,ého Uherlslk/a uoilte,lell11 .n e s!tá.tním; Ij,ako Itakiový
nemelI vulhe'c penslijlntfch náPOIkil Ip:nQlN býv. u,he.rsikélillu siMu a muže tím
méne nM,o ku t,a,kolvých upl.aHiova,ti pfímo vúči slt:Mu če-slmsa'ove'll'skému,
v ,jeholž služhách nilkdy ,nelby.l.
Mohl by Itutdí,ž mW j.ec1ime p.en.s-i'jní námok vú6i Kr,ajii nskému pens'Hn~mll
.a za,o'p,a;tf'ov,admu ú s,t.aVlu, zfílz'elllléll11'u Ipodle § 1. zák. ol. XXXn/1S75, d,o:p}ne.lllo2.lho zák. olánkem XU liI!IlS91, o'vŠ'em 'z a slplne'ní !p'o·dmínek v te'cMo
záil{iQln e,ch u v,ed e,ný,ch.
Podle § 6. zákona Čís.. . 167/1924 prejímá státní poklac1na (státu čsl!.)
až do konečného ro·z vrhu I(Čl. 256. mírové smlouvy Čís. 102/1922 majetku
tohoto pensijního ústavu, s výhradou regresu ' nák!lad na pensiiní a za-opatfovací požitky učitelu ,š'koa ludových ... v rozsahu, v jakém osoby
ty mají nárok na zmínené ,Požitky z jme,nov,aného pensijního a zaoplatfovacího ústa vu ...
Ste'ž ovla tel mohl ,b y t,e,dy vU-čd slt.átU če s,lmsILovens,kétmu ,u pla,tň'o v a:ti
nároik na vyplác·ení fádných ,pelll'slújních P'O'žHku ti·en !potu.d, ,p'olku.d by mu
nárok t.ak'O'vý 1Joclile 'C'Í1t. 'Z·á-k. článku ~pfí.sluše.l p,poti zmílnehému /p'ens,i,jnimu
úSltaw.
(
iP.odl.e § .2 . .zák. al. XXXIJI/118í'5 mají ná'fiOlk n.a 'pelll!s.i 'j,ednak uoitelé
.
ve s'lTIy.s,lu § ,133. 'zá:k. ol. XXXVHI!18t68 dilpl,omovaní, tj.ednak u' čHe,lé ne,dti1P1o'illov:aní, ,M erí jli-ž v dobe vy,hlášení ,z,álk. .ol. XXXVHI/1868 slU:Žlbu .kona.l,i
a další Itam uvedené p'odmí,niky ISIPlň'll'jí.
IS tež·o,v,a1t.eil ne.sp;adá a,n,i do jedné ,an/i .do druhé klateg1 01ľli,e techt'O učHelU .
DispensJ od pOIž,adav,kJU d.i'pII,o,l11'u zák' čl. XXXrH/1'868 nelzuá.
1
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Obce. Uložení náhrady obecní mu <starostovi.
Nález spr. soudu 26. V. 1~26. Č. 10.889.
Obeoní zas1upitelstvo usneslo se pri schvalování obecních účtUJ
z r. 1923 vyG.oučiti z účtú pol,Q.žku 714 Kč za pIlánI na stavbu obecního
domu, ponevadž usnesení olbecní>ho zlastwpitelstva o vydání na opatrení
plánku se vubec nestalo, a vydání byUo starostou provedelTlo aniž by'
byUa sO'učasne usnesena úhrada, jak to predpiSUje § 10. ob. fin. nov ..
a iU,l'0'žHo sta!rosto'Vi částku 'Pe:r 7'14 ~čohci ,n,aihTadirt. StíŽiruos,t staTo,s'ty
byla správním sou dem zamítnuta, neboť 1. ustanovení § 10. obec. finanční
novely vztahuje se na veškerá vydání, bez rozdvlu zdali jde o vydání.
na zfíze:ní podniku neb !z,aríze:ní neh na vydání k účeilu jinému. tedy i ,na
prípad sporu, kde beží o vydání na úhradu nákladu sPojeného s opatrením p[ánku ln a stavbu chudobince. 2. Podle odst. 2. ~ 56. ob. zf. jest vecí
starosty, by usnesení obecníha zastupitelstva lProv e dll a podle ~ 10. ob.
fin. nov. ručí za škodu zpusobenou provedením nepllat'llého usnesenf
obecního zastupitelstva s tar o s t a, resp. jeho ,n ámestek, který je pro-o
vádí. Zodpovednosti, která takto starostu ;postihUje, nemu že se starosta.
nijak zbaviti tím, že k provedení disposice záko-nem ,n edovole.né prilbral
si ne!<:teré členy obeoního zlastupitellstva.
Obce n.a Slovensku. Vecný náklad notáf,s,tví.
Z nálezu 15. VI. 1926. Čís . 1.1.516.
B Ý val ý okolní notárdomáJhal se na olbdclh náhrady 1Js.tý,oo ve,c ,ných
·nák,l.a:du ,a ponerv,adž obce mu nevyihorvely. IPodal sUŽlnúslt k okres.nímu M ,adu,
který !V,e ve,cu rot,hodl. Toto roziho,druutíby·lo zrušeno spr.áv,ním soud em
z teClhto duvodu:
Zákon Čís. ,211/Z0 st,anoví v § 14., že osolh ní náklad ,na obec'ní a Olb vodní
no:t áf,e nese stát a že o,h ec j'e PIOIV'Ílnna posik y,tnouti no,táfi 'beZ'plaltlne ipoHelb né
úfední mí,slt nosti a nésti néÍJkrload a udmžování OtOIPU. oSIVetlení a č;i9tení techto
mís-tnos,tí; jde-.li -o obvodní nODáTe, nes,ou t'en to náJklad ohc,e ob-vodu.
Jde o .to,má-,u toto u'stalno've.ní ten slm ysl, že má notár sám prí.mý a '
osob-ní nár'ok proti obci nelbo olb dmobvodu na Úihr,adu míJkla,d u ,na udržování otopu. osvetlení a óištení tÚrední místnosid. NeÚlv yš,š í sllJITláv'ní soud slhl-eda,l, že ,nikoli. ,p'o dle § 1. C'iot. zák. s,es,t át,nen by.! Ú:f.ad olbe.cnkh .a olb.vodní.ch
'n otáru a p,noto de nut,no p,o'kládarti i ve,š~er.é závaz.ky, ulo,žené v § 14. olb dm
vúči no,táfum, za vere'jnop,r-á'V,ní zálvazlky vúči notá.fsk.ému tÚ r a.ct u. Subje.k't em naproti obcím, ,o'pr,á,vneným ,na splnení te.ahto závaz,k ú naléhati. je t'edy
jen notál's.ký úf,ad ve s,v é ,funklCi ,jalko s,tátní orgán, resp. stát sám. Uč&nil-Ji
notár sám z dú:vodu, ,ž e záv,azlky ty,t o otbcemi plne-ny nebyly, ap atf.e ní. DOrtľeb.ná k udnžo'v ání otor u, 'o,svetlování a oilš tení úre.cJ.ní míslt nost,i, a domáhá-li s,e lTlJáihrady nákl3Jdú s tím sp,oU,enÝ,dh. lPalk ,ná'ľok tento se je,v í jako soukrolillop,rá,vní nárok z ~:e,d.nání, jež na mís,t e osoby k tomu povi'nné notár
bez prik,az,u predse\vz,al.
.
Podohne se má 'v ec i CoO do nákla,du wčineného štežov,at,e,l em na pom,ocné síly. Stež'olVa,tel plr,i'Z1nává sám, ž'e j.e ,p,r'Í!Íal a zamestná'V,a l bez úfedniho prí:kazu a bez 'Soouhlasu obcí, náleŽeliídclh k not,ariátu. I kdYlby byl o
pravda, že za,tíže,ní úf.adu .QJpa,u,e!Tlí talkolV-é nutne vy/ž adovalo. ,j ak nv,r,dí
stÍ-žnost, tedy pre,ce je:n prd tomto svémocném ,p,os,tupu Imohl by se požadavek 'n a náhr,adu ná-kJadú, }e,ž notári .zCIJmestnáJVání.m pomocný.ch sil vZlnilk ly,
za k,l,ádat.i ne1jvýlš ena soukromo,prá!v,nÍlm !námku 'Ve s,illyslu pr:vém uwedeném.
O takolVÝClhto néÍJrodc!h rOZthodovaU jsou 'Však plríslušny j,en rádné
soudy ,a okresní úfad Ipres-toup,ill meze Sivé k'omp:ete~nce. kdy'ž Sli osoboval
p.rávo k takolvéimu rothodování, :k nelilluž - jalk plyne z ustanov,ení § 2.5.
zák. čl. XXI1iI/1886, § 2. zák,ona Čís. 241/,2,1 a § 58. zéÍJkon.a čÍ's. 329/21, a contra.ľii,o - ,není -polVoll.án a 'n i poradem ins,tančním, ,and ve fUln kd dozoof,čí a .1deré
t.edy nezapa,dá do rámce one,o h rO:Zlhodnwtí okrelsníiho úradu, proti In imž pos iUv,n imi predpisy isou stra,nám vyhraženy Otpr.avné pr'ostredky v ceste
s'prá-V'ní.
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