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Z&Von ze dne 3L břevna 1920

0 prozatímní úpravě správy měst s regulovaným
magistrátem na Slovensku.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Působnost, která v městech s regulovaným 
magistrátem na Slovensku podle uherských zá
konů, nařízení a městských statutů náleží

1. měšfanostovi,
2. městskému policejnímu kapitánovi,
3. magistrátním radům,
4. hlavnímu notáři,
5. hlavnímu fiskalovi,

6. přísedícím a notářům sirotčí stolice, bude 
ode dne, který bude určen nařízením, obstará
vána pouze státními úředníky, ustanovenými po
dle tohoto zákona (státními úředníky při městech 
s regulovaným magistrátem).

Pokud v tomto zákoně mluví se o státních 
úřednících, vyrozumívají se tím státní úředníci 
při městech s regulovaným magistrátem.

§ 2.

Státní úředníci tito podrobeni jsou zákonům 
a ustanovením, jež platí pro úřednictvo státní 
v ostatních částech republiky, zejména zákonu ze 
dne 25. ledna 1914, čís. 15 ř. z., o služebním po
měru státních úředníkův a státního služebnictva 
(služební pragmatice), nařízením a předpisům 
k němu vydaným, jakož i všem zákonům a usta
novením, kterými jsou v ostatních částech repu- 
bbky upraveny služební a zaopatřovací požitky 
státních úředníků a státního služebnictva.

§ 3.

Státní úředníci musí mít: způsobilost ke kon- 
ceptní službě v politické správě.

V prvých pěti letech účinnosti tohoto zákona 
mohou se svolením ministra vnitra býti ustano
veni státními úředníky také, kdož nemají této 
způsobilosti.

§ 4.
Počet sysfemisovaných míst státních úřed

níků určí ministr vnitra.

§ 5.
Úředníci měst s regulovaným magistrátem, 

kteří v den, kdy zákon nabude účinnosti, sku
tečně vykonávají službu, označenou v §u 1, a to
1 ti, kteří byli na své dosavadní místo prozatímně 
ustanoveni nebo v dosavadmím svém úřadě pro

Cis 233. zatímně potvrzeni ministrem sphromocněným pro 
správu Slovenska nebo župany, jsou povinni po
dali do 60 dnů ode dne, kdy zákon -nabude účin
nosti, u ministra splnomocněného pro správu Slo
venska žádost za přijetí do státní služby.

Ministr vnitra může pro mimořádné poměry 
tuto lhůtu i různě stanovití pro jednotlivá města 
s regulovaným magistrátem.

'§ 6.
Jestliže tito úředníci nepodají do stanovené 

íhuty žádosti za přijetí do státní služby, má se 
za to, že se uplynutím Ihůty dobrovolně bez 
jakýchkoli nároků vzdávají místa dosud zastá
vaného.

§ 7. ’
Úředníci měst s regulovaným magistrátem 

(§ 1), kteří byli ustanoveni podle uherských zá
konů, nařízení a městských statutů před 28. říjnem 
1918 a podali sice včas žádost za přijetí (§ 5), 
avšak nebyli přijati, budou dáni na odpočinek a 
budou jim poskytnuty zaopatřovací požitky, po
kud by na ně měli nárok podle platných uher
ských zákonů, nařízení a městských statutů.

Bylo-li by však prokázáno, že úřednici tito, 
když byli již na svých místech úřady republiky 
Československé třebas prozatímně ustanoveni 
nebo potvrzeni dopustili se jednání, namířených 
proti státu Československému, budou bez jakých
koli nároků propuštěni, při čemž jest vyhrazeno 
trestně je stíhati.

§ 8.
Magistrát skládá se výhradně ze státních 

úředníků (§ l).
Státní úředníci, kteří obstarávají výhradně 

působnost přísedících a notářů sirotčí stolice (§ 1, 
čís. 6), nejsou členy magistrátu.

Předsedou magistrátu jest měšfanosta, jenž 
má právo přivzíti k jednotlivým schůzím magi
strátu podle potřeby i jednotlivé úředníky měst
ské t? 13); tito úředníci mají pak y dotčené schůzi 
magistrátu hlas poradní.

§ 9.
V městech s regulovaným magistrátem bude 

ode dne, jenž bude určen nařízením, působnost, 
která podle uherských zákonů, nařízení a měst
ských statutů náleží magistrátu (§ 63 uherského 
zák. 51. XXII: 1886), obstarávat! výhradně ma
gistrát složený podle tohoto zákona (s 8).

Týmž dnem zastaví v těchto městech do
savadní magistráty (§ 63 uherského zák.
čl. XXII: 1886) svoji činnost.

§ 10.
Měšfanosta má právo i povinnost zastavili 

výkorc usnesení valného shromáždění obecního 
zastupitelstva, obecního představenstva (§§ 55 a
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nás!, uherského zák. či. XXII: 1886) anebo magi
strátu (§ 9), jestliže podle jeho mínění usnesením 
porušen byl zákon, překročena působnost aneb 
ohroženo blaho obce. Zároveň jest povinen vy- 
žádati si rozhodnutí župana o tom, zda usnesení 
má býti vykonáno čili nic.

§ 11.

^Měšfanostu zastupuje hodnostní třídou nej- 
vyšší konceptní státní úředník ustanovený při 
dotčeném městě.

^ Kdo zastupuje ostatní státní úředníky, určí 
měšfanosía, trvale nebo od případu k případu.

§ 12.

Města s regulovaným magistrátem jsou 
povinna přispívati k částečné úhradě nákladů, jež 
vzcházejí státu podle tohoto zákona.

Příspěvek měst stanoví se podle poměru, 
v jakém jest činnost, kterou orgány uvedené 
v § 1 obstarávají v oboru správy vnitřních věcí 
města, k činnosti, kterou tyto orgány obstáravají 
v oboru správy politické.

Bližší ustanovení budou vydána nařízením.

§ 13.

. ^ S výjimkou úředníků vytčených y Su 1 pří
sluší určití počet systemisovaných míst úředníků 
a zřízenců měst s regulovaným magistrátem, ja
kož i jmenovali úředníky a zřízence těchto měst 
obecnímu zastupitelstvu. Usnesení ta vyžadují 
schválení županova.

Jestliže obecní zastupitelstvo, jakkoliv věc 
byla dána na pořad jeho jednání, neučinilo usne
sení v odst. 1. zmíněných do čtyř neděl ode dne 
schůze, provede potřebnou systemisaci nebo jme
nování župan.

^ Vláda se zmocňuje, aby nařízením upravila 
služební a zaopatřovací požitky úředníkův a zří
zenců těchto měst podle zásad, platných pro 
úpravu služebních a zaopatřovacích požitků stát
ních úředníku a státního služebnictva v ostatních 
Částech republiky.

^ Úředníci a zřízenci měst s regulovaným ma
gistrátem, kteří v den, kdy zákon nabude účin
nosti, jsou již při městech ustanoveni podle uher
ských zákonů, nařízení a městských statutů, 
musí býti ve svém úřadě potvrzeni ministrem 
vnitra; dokud nebyli potvrzeni, nemohou svých 
úřadů nastoupiti neb vykonávat!. Stran potvrzo
vání těchto úředníků a zřízenců sluší postupovat! 
podle obdoby ustanovení §§ 5 až 7.

§ 14.
Města s regulovaným magistrátem jsou po

vinna uvésti své statuty v soulad s ustanoveními 
tonoto zákona ve lhůtě, kterou určí ministr vnitra.

Ministr vnitra určí, kteří úředníci měst s re
gulovaným magistrátem (§ 13) mohou býti členy 
obecního představenstva.

§ 15.

Ministr vnitra může výkon některých práv, 
jež mu příslušejí podle tohoto zákona, svěřiti mi
nistru splnomocněnému pro správu Slovenska.

§ 16.

Působnost tohoto^ zákona může býti naříze
ním rozšířena prozatím až do další úpravy zcela 
nebo z části na území Podkapatské Rusi.

š 17.
Zákon tento nabude účinnosti zároveň se zá

konem o prozatímní úpravě správy politické na 
Slovensku.

Provede jej ministr vnitra, ministr pro sjed
nocení zákonodárství a organisaci správy a mi
nistr splnomocněný pro správu Slovenska.

T. G Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.

Dr. Hodža v. r„
jako ministr pro sjednocení zákonodárství a 
organisaci správy a v zastoupení nepřítomného 

ministra s plnou mocí pro správu Slovenska.

Cis. 234.
Ústavní zákon ze dne 9. dubna 1920

o zastoupení sibiřských legionářů v poslanecké 
sněmovně.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Sibiřským legionářům, kteří stali se členy 
legií nejdéle 27. října 1918, zaručuje se pro prvé 
volební období zastoupení v poslanecké sně
movně Čtyřmi mandáty. Mandáty ty obsadí se 
volbou příslušníků sibiřských legií, jakmile ve
škeré oddíly se navrátí do území Československé 
republiky.

§ 2.
Jestliže a pokud nebude možno přikázat! si

biřským legiím mandáty y § l uvedené z počtu 
maiidáíův, ustanovených v § 8 ústavní listiny pro 
sněmovnu poslaneckou (300), zvyšuje se pro prvé 
volební období tento počet členů poslanecké sně
movny o týž počet, jakého se k zastoupení sibiř
ských legionářů nebude dostávati.


