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Čís. 516.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 23. září 1319

o zřízení Zemské úřadovny pro dělnické pojištění 
na Slovensku v Bratislavě a rozšíření působnosti 

zákonů o dělnickém pojištěni na Slovensko.

Podle zmocňovacího zákona ze dne 24. čer
vence 1917, č. 307 ř. z., a uherských zmocňova
cích zákonů článku LXIII. z roku 1912 a článku L. 
z roku 1914, dále podle článku XX. zákona ze dne
10. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n., a článku XXVII. 
zákona ze dne 15. května 1919, č. 268 Sb. z. a n,, 
vydávají se tyto předpisy:

§ 1.

Na obvod Slovenska rozšiřuje se působnost 
těchto zákonných ustanovení:

a) článku I., II., odst. 1., VIL, XXL—XXIV. zá
kona z 15. května 1919, č. 268 Sb. z. a n., 
jímž se mění předpisy zákona o nemocen
ském pojištění dělníků;

b) článku III. zákona ze dne Í0. dubna 1919, 
č. 207 Sb. z. a n., jímž se mění zákony o úra
zovém pojištění dělníků.
Ustanovení zákonů a nařízení platných dosud 

na Slovensku, pokud jsou v rozporu s ustanove
ními v odst. 1. uvedenými, pozbývají platnosti.

§ 2.

Mez příjmů, stanovená v § 1. nařízení uher
ského kr. ministerstva ze 14. prosince 1917, 
č. 4970/1917 pro úředníky, závodvedoucí, obchod

ní pomocníky a vůbec všecky zaměstnance jsoucí 
v podobném zaměstnání a požívající platu měsíč
ního nebo ročního, pozbývá platnosti; osoby tyto 
podléhají nemocenskému pojištění bez ohledu na 
výši svého příjmu.

§3.

V § 25. XIX. zákonného článku z roku 1907 
o pojištění průmyslových a obchodních zaměst
nanců na případ choroby a úrazu jest položití 
v první větě prvního odstavce místo číslice 4% 
číslici 5'4%.

§ 4.
Ministr sociální péče urči den, kterým pře

stává působnost nemocenských pokladen, které 
mají býti podle článku XXL zákona ze dne 15. 
května 1919, č. 268 Sb, z. .a m, zrušeny.

§5.
Pro celé území Slovenska zřizuje se Zemská 

úřadovna pro dělnické pojištěni na Slovensku se 
sídlem v Bratislavě.

K řízení této pojišťovny povolává se zatím 
správní komise, která se skládá z 18 členů, a to 
z 9 členů z podnikatelů a z 9 členů ze zaměst
nanců.

Správní komise zvolí ze sebe předsedu a jeho 
náměstka. Členy správní, komise jmenuje ministr 
sociální péče.

§ 6.

Prozatímní stanovy a jednací řád Zemské 
úřadovny pro dělnické pojištění na Slovensku určí 
ministr sociální péče, jehož schválení podléhá kaž
dá změna stanov.
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§ 7,

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. října 
1919. Týmž dnem pozbývá působnosti nařízení 
ministerstva s plnou mocí pro správu Slovenska 
zc dne 29. června 1919, č. 116, až na to, že stup
nice přijmu stanovená v § 2 tohoto nařízení platí 
nadále pro povinné pojištění příslušníku rodiny.

rozhodují, pokud obce se mohou navzájem spo- 
jovati k snazšímu plnění těchto úkolů.

Tím se nemění nic na zákonné povinnosti 
obcí zřizovali a udržovat! hřbitovy.

Dozor nad provozováním krematorií přísluší 
úřadu, jemuž náleží obstarávati státní veřejnou 
správu zdravotní v I. instanci.

§ 8. § 4,

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr sociální péče.

Dr. Horáček v. 
Habrman v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Veselý v. r.

Tusar v: r. 
r. Klofáč v. r.

Dr. řieidfer v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Staněk v. r. 

Hampl v. r.

Cis. 517.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 18. září 1919,

jimž se provádí zákon o fakultativním pohřbívání 
ohněm ze dne 1. dubna 1919, č. 180 Sb. z. a n.

§ 1.

Pohřbívání ohněm jest dovoleno pouze v ústa- 
večjr pro spalování mrtvol (krematoriích), které 
byly schváleny státní správou.

§ 2.

Povolení ke zřízení a užívání krematorií 
uděluje úřad, který obstarává státní veřejnou 
správu zdravotní v II. instanci, po návrhu úřadu, 
jenž obstarává státní veřejnou správu zdravotní 
v I. instanci, po případě vyslechnuv zemskou 
zdravotní radu.

Z rozhodnutí úřadu, ktěrý obstarává státní 
veřejnou správu zdravotní v II- instanci, lze se. 
odvelati k ministerstvu veřejného zdravotnictví 
a tělesné výchovy, jež rozhodne po dohodě s mi
nisterstvem vnitra a spravedlnosti.

Rovněž třeba povolení úřadu, který obsta
rává 'státní veřejnou správu zdravotní v II. in
stanci, má-li krematorium býti zrušeno, nebo 
má-li pozemku ku kretoatoriu náležejícího čá
stečně neb úplně užíváno býti k jiným účelům. 
V případě zrušení krematoria učiní státní správa 
opatření ohledně důstojného- uložení popelnic.

Při povolovacím řízení dlužno dbáti zvláště 
toho, aby provozováním krematorií nebylo okolí 
obtěžováno kouřem neb zápachem.

Vypravení krematoria zevní i vnitřní i po
zemku k němu náležejícího musí odpovídati úče
lům krematoria.

Zařízení v krematoriu budiž technicky co 
nejdokonalejší, aby spálení bylo úplné, aby popel 
byl čistý, bílý a tak zůstaven, aby bylo možno 
jej sebrat! snadno a rychle.

Každé krematorium mějž dále vhodné míst
nosti pro ukládání mrtvol a’popelnic, jakož i pro 
konání pohřebních obřadů; rovněž.jest v každém 
krematoriu zřídit! pitevnu opatřenou vším nut
ným zařízením.

Státní správa (§ 2) vyhrazuje si naříditi od
stranění závad, jež by vznTly provozováním 
krematoria, a po případě naříditi dodatečně po
třebná opátření co do zařízení krematoria, jež 
jsou nutná z ohledů veřejných.

Státní správa (§ 2) může po případě odníti 
povolení k provozování krematoria, nebviy-li zá
vady odstraněny nebo nebylo-li vyhověno dané
mu nařízení ve smyslu předchozího odstavce.

, § 5.

Rakve ke zpopelnění určené řnějtež nejvýše 
tyto rozměry : 2'25 m délky, 0'75 m šířky a 070 m 
výšky včetně podstavců. Rakve zhotoveny buď- 
tež buď z měkkého dřeva, nebo z tenkého zin
kového plechu. Pro dopravu drahou a déle trva
jící dopravu vozem budiž užito dřevěných rakví, 
opatřených vložkou z tenkého zinkového plechu.

Rakve ke zpopelnění určené nesmělí máti sou
části, ani ze železa ani- z jiných kovů (kromě 
zinku) a nebuďtež zasmo-leny. Rovněž nepří
pustný jsou rakve zhotovené zc železného plechu 
neb opatřené vložkou ze železného plechu;

Mrtvoly ke zpopelnění určené tuďtež oděny 
zcela lehkým šatem a vloženy na dřevitou vlnu 
neb hc-blovačky. Folšíáře. vato, rašelina, její měl 
neb prach, jakož i předměty kovové, nesmějí do 
rakve býti -vkládány.

§ 6.

§ 3.

Zřizování a provozování krematorií vyhra
zuje s-e obcím. Příslušné předpisy řádů obecních

Pohřbívání ohněm smí býti provedeno jen 
tehdy, .projevil-li zesnulý za živa vůli, že chce 
býti spálen anebo aspoň není-li o něm známo, že 
projevil vůli opačnou (§§ 12 a 13),


