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(2) Vláda se zmocňuje, aby tento peníz
30,000.000 Kč opatřila úvěrními operacemi.
(3) O způsobu užití tohoto penízek návrhu
ministerstva sociální péče rozhodne vláda.
§ 33.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem
1. května 1922 a pozbude jí dnem 30. dubna
1923.
§ 34.
Pokud nebylo řízení, před nájemními úřady
zahájené, do 30. dubna 1922 skončeno, bude
soudem rozhodnuto jen, podá-li strana u sou
du návrh nový dle tohoto zákona.
§ 35.
Provésti tento zákon náleží ministru so
ciální péče v dohodě s ministry spravedlnosti
a financí.
T. G. Masaryk v. r.
Habr man v. r.,
jako zástupce předsedy vlády a ministr sociální péče.
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Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21. dubna 1922
ku provedení zákona ze dne 27. ledna 1922,
č. 43 Sb. z. a n., o oddělení státní finanční
správy od obecní a municipální správy na Slo
vensku a v Podkarpatské Rusi.

K provedení zákona ze dne 27. ledna 1922,
č. 43 Sb. z. a n., se nařizuje:
K § 1 zák.
článek 1.
(1) Záležitostmi státní finanční správy roz
umějí se věci, týkající se správy veřejných
státních dávek plynoucích do pokladny státní,
věci služebního dozoru ve státní správě fi
nanční, rozhodovací právo v instančním po
řadu správním a v osobních záležitostech
úřednictva finančního, včetně řízení discipli
nárního.
(2) Ve smyslu tomto není správa důchodů
plynoucích z přirážek samosprávných svazků
ke státním daním záležitostí státní finanční
správy; z důvodu zlevnění veřejné správy
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provádí však státní finanční správa také uklá
dání a částečně i vybírání a vymáhání těchto
přirážek.
(3) Správa samostatných obecních, okres
ních a župních dávek, které nejsou přiráž
kami k státním daním, jakož i oněch přirážek
k těmto daním, které se ukládají jen určitým
vrstvám poplatníků, dále zárobkové daně I.tř.,
sazba a) až d), která je dle § 27 zák. čl. IX
z roku 1918 dávkou obecní, přísluší jako do
sud shora uvedeným samosprávným svazkům.
Příspěvky pro obchodní komoru ukládá ob
chodní komora a vybírají se spolu se státními
daněmi.
(4) Orgány municipální správy ve smyslu
2. odstavce §u 1 zák. rozumějí se nejen vlastní
orgány municipií [municipální správní výbor,
daňová a disciplinární komise téhož, vrchní
župan, místožupan (měšťanosta), pokud se
týče župan dle nařízení ministra s plnou mocí
pro Slovensko ze dne 5. března 1919, čís. 555
adm., slučující v sobě funkce vrchního župana
a místožupana], nýbrž také orgány komitátní
správy v okresích, totiž hlavní slúžný (mě
šťanosta) .
(5) Samostatnými a nezávislými na orgá
nech municipální správy jsou nejen státní fi
nanční a měřické úřady (úřady pro evidenci
katastru daně pozemkové), nýbrž i jejich
přednostové, z čehož plyne, že finanční ře
ditelé nejsou nadále povinni podávati zprávy
municipálním výborům o stavu finančních zá
ležitostí ve smyslu § 9, čís. 4., a § 15, I., zák.
čl. XXVIII z roku 1889.
K § 2, odst. 1., zák.
článek 2.
(!) Dle odstavce la) §u 2 zákona jsou
obce (obecní orgány), městské daňové úřady,
obecní a obvodní notáři nadále povinni obstarávati vybírání a vymáhání přímých stát
ních daní, které dosud vybírali, jakož i daně
dochodkové, majetkové a daně z válečných
zisků, které dosud vybíraly státní berní a
městské daňové úřady, dále přirážek (včetně
příspěvků pro obchodní komory) do úhrnné
výše 1000 Kč ročního předpisu u jednotlivého
poplatníka.
(2) Pozdější omezení nebo zrušení této po
vinnosti stanoví se zvláštním vládním naří
zením.
(3) Obce, městské daňové úřady a obecní
a obvodní notáři jsou tedy nadále povinni:
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1. vyhlašovali způsobem v obci obvyklým
dny, kdy budou daně vybírali,
2. vybírali daně s přirážkami a s příslušen
stvím na základě individuelních výkazů, které
jim dodají státní berní úřady,
3. zapisovati platby do příjmového deníku
a individuelního výkazu a potvrzovati stra
nám platbu v daňovém archu,’ a to podle usta
novení §§ 29 a 32 zák. čl. XI z roku 1909
a §§ 78 a 80 úpravy čís. 50.000 z roku 1913,
4. opatrovati bezpečně originály a propisy
příjmových deníků a výkazy, vybrané pak
peníze bezpečně uschovali, odváděti originál
deníku s platebním daňovým archem, jakož
i všecky peníze vybrané podle individuelního
výkazu státnímu bernímu úřadu jednou v mě
síci v den určený státním berním úřadem.
Dosahuje-li hotovost 10.000 Kč, odvede se
ihned, originál příjmového deníku odvádí se
však pouze jednou za měsíc v den stanovený
státním berním úřadem; odevzdané peníze
potvrdí státní berní úřad obci v daňovém pla
tebním archu,
5. do konce ledna každého roku uzavřití
individuelní výběrčí výkazy a stanovití ne
doplatek a přeplatek na jednotlivých polož
kách a vyúčtovat! s berním úřadem,
6. vymáhati dle platných předpisů daně
s příslušenstvím ďo úhrnné sumy 1000 Kč
ročního předpisu u jednotlivého poplatníka,
pokud nebudou vyrozuměni, že státní berní
úřad provede vymáhání sám, což může učiniti
i v případech, kde daň s přirážkami nepřesa
huje 1000 Kč,
7. spolupůsobiti k nařízení finančních úřa
dů dle platných předpisů při uplatňování ve
řejných pohledávek v konkursu a při zajišťo
vání jejich vkladem do pozemkových knih
a zastupovali erár při rozvrhu nej vyššího po
dání na vlastní zodpovědnost v sídlech soudů,
kde není státního berního úřadu, případně
zastupovati erár při soudní dražbě nemovi
tostí.
Článek 3.
Obecní orgány, vybírající obecní přirážky
hromadně se státními daněmi, nejsou opráv
něny, zadržeti si při odvodu vybraných peněz
státnímu bernímu úřadu část platby na účet
obecních přirážek.
Článek 4.
I1) Dle odstavce 1 b) a c) §u 2 jsou obce,
městské daňové úřady, obecní a obvodní no
táři povinni:

a) konali nadále přípravné práce k uklá
dání státních daní,
b) podporovali státní úřady pověřené evi
dencí katastru pozemkového a domovního a
za tím účelem každoročně do konce měsíce
října ohlašovali všechny změny v držebnosti
a v předmětu zdanění, které se v uplynulém
období v obvodu jejich působnosti sběhly,
pokud nebyly za účelem knihovního pořádku
již ohlášeny soudu; na vyzvání státních úřa
dů jest jim za účelem zjištění těchto změn
konati potřebná šetření.
(2) Pokud zákonné předpisy ukládají ob
cím, městským daňovým úřadům, obecním a
obvodním notářům povinnost konati příprav
né práce k ukládání daní, kterých dosud ne
ukládali, zůstává tato povinnost zákonem ze
dne 27. ledna 1922, č. 43 Sb. z. a n., nedotčena.
(3) Obce, městské daňové úřady, obecní a
obvodní notáři jsou však povinni konati pří
pravné práce i k ukládání daní, u kterých je
jich ukládací kompetence dle tohoto zákona
pominula, a to:
a) při dani pozemkové:
1. přijímali ohlášky změn v osobě držitele
a v předmětu zdanění včetně ohlášky nároku
na dočasné osvobození od daně pozemkové
(také pro živelní škody), vyplňovali podle
nich evidenční seznamy změn I. a III. a odevzdati výkazy ty úřadu pověřenému evidencí
katastru (čl. 16 tohoto nařízení) do konce
října každého roku; tento úřad doplní výkazy
změn osobních a věcných, provádí práce s evi
dencí katastru spojené a stanoví také bonitní
třídy rozdělených parcel, vyslechna dva členy
obecního zastupitelstva;
2. upozornili při ústní ohlášce nového ma
jitele pozemku na povinnost ohlásiti písemnou
smlouvu u soudu knihy pozemkové a berního
úřadu, jakož i na trestní následky neohlášení
smlouvy dle poplatkových předpisů;
3. zjistili na žádost úřadu pověřeného evi
dencí katastru, jsou-li pozemkové parcely uve
dené v usnesení knihovního soudu správné a
odpovídá-li zápis do pozemkové knihy skuteč
nému stavu;
4. zjišťovali na dotaz finančních úřadů
i jiné okolnosti potřebné k vedení pozemko
vého katastru, a to dle potřeby výslechem
stran a svědků;
5. přijímali ohlášky nároků na odepsání
daně pozemkové při živelních pohromách uve
dených v § 98 úpravy čís. 50.000 z roku 1913,
sepsati o tom protokol, sestavili zatímní se-
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znám škod a zaslati veškeré spisy státnímu
bernímu úřadu, v případech pak nutných
přímo finančnímu ředitelství k dalšímu řízení.
Definitivní seznam škod vyhotoví předseda
vyšetřující komise a zašle jej obecnímu (ob
vodnímu) notáři nebo městskému daňovému
úřadu k vyrozumění popiatnictva;

Pokud jsou předpisy o evidenci katastru do
movního totožný s evidenčními předpisy o ka
tastru pozemkovém (zvláště při změně osob
majitelů), platí i pro katastr daně domovní
všechna ustanovení o povinnostech obcí, měst
ských daňových úřadů, a obecních a obvodních
notářů, uvedená v odst. a);

b) při dani domovní:
1. uveřejniti úřední vyhlášku, aby poplat
níci podávali přiznání k domovní dani, doručovati tiskopisy přiznání poplatníkům, sbírati
přiznání pro berní úřad a připojí ti na pří
slušný seznam potvrzení, že vyhláška byla
řádně uveřejněna,
2. přispěti bezplatně poplatníkovi radou a
pomocí, kdyby z jakéhokoliv důvodu nemohl
nebo neuměl sám sepsati přiznání,
3. prozkoumati daňová přiznání se stránky
formální a dáti chyby napraviti poplatníkem,
zvláště co do výnosu domů podrobených čin
žovní dani,
4. zapisovati odhadní cenu do přiznání a
odůvodniti odhad krátce v rubrice poznám
kové, je-li nutno ať již skutečné nájemné, ať
nájemní hodnotu bytu zjistiti úředním od
hadem buď komisionelně nebo srovnáním
s nájemní hodnotou jiných bytů,
5. spolupůsobiti při odhadu činžovní hod
noty domů v lázních, letních místech a u se
zónních bytů, přijímat! a předkládati stát
nímu bernímu úřadu ohlášky o zániku před
mětu daně domovní,
6. vyšetřovati na místě samém bezplatně na
žádost finančních úřadů podmínky dočasného
osvobození od daně domovní,
7. přijímati písemné ohlášky nároků na od
pis daně domovní z důvodů uprázdnění bytu
a ohlášky o opětném pronájmu, jakož i konati šetření ve smyslu § 73 úpravy čís. 77.000
z roku 1909,
8. přijímati ohlášky a žádosti za odpis daně
domovní pro škody způsobené živelními po
hromami, vykonati jako dosud do 15 dnů ode
dne ohlášení škody prohlídku na místě samém,
vyšetřiti, jakého rázu je pohroma, kdy se
stala, stala-li se budova následkem toho trvale
nebo dočasně, úplně nebo z části neupotřebitelnou, a předložití spisy po provedeném še
tření státnímu bernímu úřadu,
9. oznamovati změny v předmětu daně do
movní podle § 40 zák. čl. VI z roku 1909 úřadu
pověřenému evidencí katastru daně domovní,
nestaly-li se změny ty předmětem zápisu do
- knihy pozemkové.

c) při zárobkové daní I. a II. třídy:
1. sestavovat! každoročně soupis poplatníků
a předkládati jej finančnímu ředitelství pro
střednictvím státního berního úřadu,
2. ukládati, vybírati a vymáhati zárobkovou daň I. třídy, sazba a) až d), provádět!
při tom ve vlastním oboru působnosti nařízení
bývalého uherského ministra financí, čís.
76.785 z roku 1898, o soupisu dělníků a po
mocných pracovníků zaměstnaných v továr
nách, předkládati ukládací rejstřík státnímu
bernímu úřadu, který uloží zárobkovou daň
I. třídy, sazba e) a f), a zárobkovou daň II.
třídy a zašle celý spis finančnímu ředitelství,
3. označiti pro ukládání zárobkové daně
II. třídy v poznámkovém sloupci popisu po
platníků a daňových předmětů jména jiných
obcí, ve kterých poplatníci obce mají také
daň předepsanou, aby mohl berní úřad údajů
těchto použiti při ukládání daní,
4. ve městech, kde není státního berního
úřadu nebo finančního ředitelství, dle posavadních předpisů kočoyným umělcům, kome
diantům, cizozemským umělcům a příležitost
ným podnikům (veřejné výprodeje) prozatím
ně uložiti, od nich vybrati a vymoci daň zá
robkovou III. tř. se všemi přirážkami a učiniti
o podniknutých krocích sdělení bernímu úřadu
a finančnímu ředitelství;
d) při všeobecné doehodkové přirážce:
1. uveřejňovat! vyhlášky o podání přiznání
odpočitatelných srážek, míti pohotové tisko
pisy pro přiznání srážky týkající se 10%
úroků z knihovních pohledávek, přijímati při
znání těchto srážek, potvrzovati příjem při
znání poplatníkům a doplňovat! neúplné při
znání výslechem poplatníka,
2. sestaviti na základě došlých přiznání vý
kaz odčitatelných položek a předložití přiznávky s výkazem tím do 1. února finančnímu
ředitelství prostřednictvím berního úřadu;
e) při dani z pušek:
1. uveřejniti vyhlášku finančního ředitel
ství, aby se podávala přiznání k dani z pušek,
a vyzvati poplatníky, kteří ji včas nepodali,
opětně veřejnou vyhláškou, aby tak učinili;
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přijímati přiznání a žádosti o osvobození od
daně a podání obojího jim potvrzovati,
2. doručovati daňové archy sdělané berním
úřadem a certifikáty o dani z pušek vydané
berními úřady stranám, které platí daně
u obce,
3. bdíti nad tím, aby nikdo neměl pušky,
kdo nezaplatil daně, a věsti na základě se
znamu berním úřadem sdělaného evidenci
o poplatnících, kteří platí daň z pušek nebo
jsou od ní osvobozeni, a konečně o těch, kteří
platí jak daň z pušek, tak daň z lovu;
f) vykládat! k veřejnému nahlédnutí ukládací rejstříky a seznamy o odpisu daní a vrátiti oboje s potvrzením, že a jak dlouho byly
vyloženy.
Článek 5.
Obce, městské daňové úřady, obecní a ob
vodní notáři jsou povinni dle odst. 1b)
§u 2 zákona obstarávati podle příkazu státních
finančních úřadů svými zřízenci doručování
platebních rozkazů a daňových archů, vyro
zumění a jiných spisů, včetně daňových upo
mínek bez ohledu na to, byly-li daně ty ulo
ženy státním berním úřadem, finančním ře
ditelstvím nebo ukládací komisí.
článek 6.
Trestní ustanovení týkající se obecních
orgánů, pokud nejsou státními úředníky,
obsažená v zákonech o jednotlivých daních,
v zák. čl. XI z roku 1909 a v úpravě č. 50.000
z roku 1913, zůstávají nedotčena, pokud se
nestala zákonem ze dne 27. ledna 1922, č. 43
Sb. z. a n., bezpředmětnými.
K § 2, odst. 2.
článek 7.
Dle odstavce 2. §u 2 ponechává se mu
nicipálním orgánům (viz čl. 1, odst. 4.) pouze
úkol podporovati činnost státní finanční
správy, nikoliv však meritorní rozhodování
o finančních záležitostech. Dle toho přísluší
orgánům municipální správy nadále:
a) županům (měšťanostům)
aa) právo povolovati použití branné moci
při vymáhání daní [§ 68, lit. o), zák. čl. XXI
z roku 1886, § 70 zák. čl. XI z roku 1909],
bb) právo jmenovati odborné hospodářské
znalce při odhadu živelních škod (106 úpravy
čís. 50.000 z roku 1913),
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cc) povinnost podporovati státní finanční
správu při zajišťování státních příjmů (§ 23
zák. čl. XXVIII z roku 1889);
b) hlavním slúžným (měšťanostům)
aa) dozor na obce při popisu poplatníků
a předmětů daně, při přípravných pracích
k vyměřování daní a při sbírání přiznání (§2
zák. čl. XI z roku 1909 a § 2 zák. čl. VI
z roku 1913),
bb) právo ukládati peněžité pokuty obec
ním orgánům, pokud nejsou státními úřed
níky, pro nedbalost při vymáhání daní (§ 102
zák. čl. XI z roku 1909),
cc) povinnost starati se o zachování po
řádku při exekuci daňové, po případě povo
lovati použití branné moci (§ 70 zák. čl. XI
z roku 1909),
dd) povinnost kontrolovati obecní orgány
při vymáhání daní a poplatků (§ 76 zák.
čl. XI z roku 1909),
ee) povinnost podporovati finanční orgány
při zajišťování státních příjmů a zabraňovati zkrácení jejich,
ff) povinnost dodati v zákonných lhůtách
výtahy z odvodních rejstříků k účelům uklá
dání vojenské taxy.
(2) Právo povolovati posečkání státních
daní a odklad exekuce do 6 neděl, příslušející
dle § 79 zák. čl. XI z roku 1909 magistrátní
mu radovi pro daňové věci, po případě měšťanostovi, zaniklo.
K § 3.
článek 8.
(1) Působnost odňatá obcím, městským da
ňovým úřadům, obecním a obvodním notářům
se přikazuje státním berním úřadům s vý
jimkou uvedenou v čl. 16.
(2) Záležitosti státní finanční správy, spa
dající do oboru působnosti municipálního
správního výboru a daňových komisí téhož,
přikazují se generálnímu finančnímu ředitel
ství v Bratislavě, pokud se týče hlavnímu
finančnímu ředitelství v Užhorodě bez, ohledu
na to, jaké povahy jsou, je-li účelem jejich
prováděti nebo umožňovat! dozor nad státní
finanční správou nebo rozhodovati v řízení
správním nebo činit! rozhodnutí a opatření
správního rázu ve věcech finančních. Tím za
niklo zvláště právo municipálního správního
výboru povolovati odpis nedobytných státních
daní do 200 K (§ 75 zák. čl. XI z roku 1909).
Výjimečně rozhoduje o odvolání proti rozhod
nutí hlavního slúžného (měšťanosty), jímž
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bylo odepřeno vidimovati oznámení k vydání
loveckého listu nebo nařízeno týž anulovati,
župan (§ 3, odst. 3., zákona).
(3) Právo municipálních orgánů dozírati
na státní finanční úřady zvláště podle § 15,
I., zák. čl. XXVIII z roku 1889 pominulo.
(4) Právo municipálních orgánů nařizovali
a prováděli disciplinární řízení dle IV. oddílu
zák. čl. XXVIII z roku 1889 a zák. čl. XX
z roku 1897 bylo zrušeno §em 2 zákona ze dne
15. dubna 1920, č. 269 Sb. z. a n.
(5) Právo županů navrhovali jmenování
finančních úředníků a býti vyslechnut při
obsazování důležitých míst (§ 57, A, zák.
čl. XXI z roku 1886) zaniklo.
.článek 9.
O odvoláních proti daním ukládaným stát
ními berními úřady rozhoduje finanční ředitelství jako jediná a poslední odvolací sto
lice (§ 3, odst. 2., zákona).
A§ 4.
článek 10.
t1) Přirážkami samosprávných svazků ve
smyslu § 4 se rozumějí dávky vybírané urči
tým procentem ku státní dani, na př. přirážky
obecní, municipální, silniční a příspěvky pro
obchodní komoru (viz čl. 1).
(2) Poněvadž předpis přirážek ukládaných
k přímým státním daním předpokládá trvání
státní dávky, má odpis státní daně také za
následek odpis přirážek samosprávných svaz
ků. Tím ruší se ustanovení § 193, č. 7., posl.
odst., úpravy čís. 50.000 z roku 1913.
K § 5.
Článek 11.
(4) Hlavní daňovou knihu za rok 1921 vede
obecní nebo obvodní notář nebo městský da
ňový úřad pouze do 31. prosince 1921 a uzavře
ji dle předpisu § 60 úpravy čís. 50.000 z roku
1913 bez ohledu na to, jsou-li všecky daně
předepsány či ne. Při tom všecky obnosy spla
cené na daně dosud nepředepsané tvoří při
závěrce přeplatky, které se započtou poplat
níkům na příští rok tak jako všecky daňové
přeplatky. Skutečně splacené obnosy (kromě
daně úrokové vybírané srážkou, zárobkové
od podomních obchodníků a daně z lovu) ne
smějí se považovati za předpis.
(2) Od 1. ledna 1922 vede daňovou hlavní
knihu státní berní úřad.
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(3) Vybírání obecních přirážek obstarává
státní berní úřad teprve od 1. ledna 1922.
Článek 12.
(!) Státní berní úřad stanoví obecním
a obvodním notářům a městským daňovým
úřadům den, kdy se mu odevzdají daňové
knihy. Při tomto odevzdání srovná berní úřad
svůj účet, týkající se obce spravované notá
řem nebo městským daňovým úřadem,
s účetní uzávěrkou právě tak, jako se dálo
dosud, zjistí rozdíly a ohlásí je finanční
účtárně, aby chyby opravila.
(2) Zároveň s uzavřenými knihami pro
přímé daně včetně daně ze zbroje, vojenské
taxy, daně dochodkové, majetkové a válečné
za rok 1921 a s uzavřenými, ale dosud ne
schválenými knihami za všecka předcházející
léta předloží obecní a obvodní notář nebo
městský daňový úřad státnímu bernímu úřadu
individuelní seznamy přeplatků a nedoplatků
státních daní včetně daně ze zbroje a vojenské
taxy, jakož i přirážek župních, cestovních
a příspěvků pro obchodní komory, které musí
souhlasiti s cifrou efektivních přeplatků a ne
doplatků vykázaných v uzavřených knihách,
vyjmouc nedoplatky obecních přirážek, které
si vybere obec (městský daňový úřad) sama
a ponechá.
(3) Současně s daňovými knihami odevzdá
notář (městský daňový úřad) také indexy
k těmto knihám a ukládací rejstříky z roku,
za který daně posledně byly uloženy, o těch
daních, jichž ukládání převezmou státní berní
úřady.
'(4) Daně, které nebyly v den, kdy zákon
nabyl účinnosti, uloženy, uloží státní berní
úřady.
(5) Pokud notáři (městské daňové úřady)
vykonali pro rok 1922 předepsané přípravné
práce k ukládání daní, které i nadále zůstávají
jejich povinností, odevzdají dotyčné spisy
spolu se spisy, týkajícími se nedoměrků
z předešlých let, státním berním úřadům sou
časně s hlavní knihou daňovou a s výkazy
efektivních přeplatků a nedoplatků.
(6) O převzetí daňových knih a spisů stát
ním berním úřadem od notáře nebo měst
ského daňového úřadu sepíše se zápis dle
přiloženého vzoru a podepíše jak státním
berním úřadem, tak zástupci obce (rychtářem
a notářem). Protokol se sepíše dvojmo; jeden
stejnopis zůstane u státního bérního úřadu,
druhý se vydá notářovi (městskému daňové
mu úřadu).
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článek Í8.
Obce, městské daňové úřady, obecní a ob
vodní notáři jsou povinni odevzdali státnímu
bernímu úřadu katastrální operáty daně po
zemkové dle těchto ustanovení:
1. Berní úřady určí všem notářům a měst
ským daňovým úřadům svého úředního ob
vodu, kdy jim odevzdají operáty shora uve
dené.
2. Obecní a obvodní notáři a městské da
ňové úřady obdrží od státních berních úřadů
tiskopisy dle přiloženého vzoru v dvojnásob
ném množství obcí jimi spravovaných.
3. Operáty jedné obce složí notář do zvlášt
ního poštovního balíku a před odesláním vy
plní tiskopis odevzdací dvojmo. Do rubriky
„množství" zapíše bud’ počet archů (položky
tiskopisu 1, 3, 4, 7, 9, 10) nebo ternionů (pol.
tiskopisu 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
Schází-li některé operáty v seznamu uve
dené, budiž v poznámkové rubrice udáno,
nevedly-li se vůbec nebo co se s nimi stalo.
Jsou-li u notářů operáty v seznamu nevyznačené, zapíše je do prázdných rubrik.
Přeškrtnuv na jednom stejnopisu seznamu
nahoře slova „převzatých" a dole „převzal",
datuje, podepíše seznam a opatří jej úředním
razítkem.
4. Katastrální operáty obce zároveň s oběma
seznamy (jeden podepsaný, druhý nepodepsaný) zabalí a odešle ve zvláštním balíku
příslušnému státnímu úřadu. Balík i poštovní
adresu průvodní označí slovy „Obsah: kata
strální operáty obce.............................
5. Státní berní úřad přezkoumá obsah zá
silky dle seznamu, a shledá-li jej správným,
přeškrtne na druhém prvopisu seznamu na, hoře slova „odevzdaných" a dole „odevzdal",
datuje, podepíše, opatří jej úředním razítkem
a zašle jako stvrzenku odesílajícímu úřadu.
6. Katastrální operáty téže obce musí býti
vždy pohromadě. Není tedy přípustno, aby
notář nebo městský daňový úřad, spravující
několik katastrálních obcí, zabalil do jednoho
balíku jen pozemkové archy všech obcí, do
druhého pouze výkazy změn, do jiného pouze
katastrální pozemkové knihy několika obcí
a podobně.
7. Není také dovoleno, aby notář zasílal
operáty několika obcí v jediném poštovním
balíčku, katastrální operáty každé obce musí
býti zabaleny do zvláštního balíku a ode
vzdány zvláštní průvodní adresou. Objem

nější operáty téže obce zašlou se ve dvou nebo
několika balících.
8. Kde jsou pozemkové archy uloženy ve
zvláštních kartonech (krabicích), odešlou se
i s těmito kartony, a to u operátů objemněj
ších každý karton ve zvláštním balíku.
9. Operáty mohou se odesílati státnímu ber
nímu úřadu poštou nebo odevzdati osobně, při
čemž státní berní úřad vydá notáři nebo
rychtáři hned potvrzení na druhém stejno
pisu seznamu.
10. Pokud jsou u notářů mapy, zůstanou
u notářů, jichž povinností dle zákona a tohoto
prováděcího nařízení zůstává oznamovati
změny a stanovití na požádání berních úřadů
číslo parcelní.
Článek 14.
Stejným způsobem a současně s katastrem
pozemkovým odevzdá obecní (obvodní) notář
nebo městský daňový úřad příslušnému stát
nímu bernímu úřadu katastr domovní, totiž
katastrální kmenové archy domovní daně.
Článek 15.
Ode dne odevzdání katastrálních operátů
zaniká povinnost obecních a obvodních no
tářů a městských daňových úřadů vykazovat!
katastrální data berním úřadům k účelům
poplatkovým.
článek 16.
Správou katastru daně pozemkové pověřeny
jsou měřické úřady, a to:
a) na Slovensku: pro berní okres komárňanský v Komárně, pro berní okresy šámorynský a dunajsko-středecký v Dunajské
Středě, pro město Bratislavu a jeho vlastní
politický (slúžnovský) okres v Bratislavě I,
pro venkovský berní okres (vyjma 20 obcí
vlastního politického okresu bratislavského)
bratislavský, pak berní okresy pezinský a ma
lacký v Bratislavě II, pro berní okresy myjavský, uhersko-skalický a senický v Senici,
pro berní okresy hlohovecký a novoměstský
nad Váhom v Hlohovci, pro berní okresy
trnavský a galantský v Trnavě, pro berní
okres nitranský v Nitře, pro berní okres
novozámecký (politické okresy Šala nad
Váhom a Nové Zámky a Parkáň) v Komárně,
pro berní okres topolčanský a prievidzský
v Topolčanech, pro berní okresy sečovský
a královochlumecký ve Vranově, pro berní
okres moldavský a košický v Košicích,
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b) v Podkarpatské Rusi souhlasí obvody
měřických úřadů s obvody berních úřadů
(Beregsás, Hust, Mukačevo, Svaljava, Užhorod, Velká Berezná, Velká Sevljuš).
Které další měřické úřady budou pověřeny
vedením evidence katastru daně pozemkové
v té které obci, stanoví generální finanční
ředitelství v Bratislavě, pokud se týče hlavní
finanční ředitelství v Užhorodě dle postupu
reambulačních prací a založení nových vložek
knihovních.
Pokud nejsou pověřeny vedením evidence
katastru daně pozemkové zvláštní měřické
úřady, obstarávají státní berní úřady evi
denci tohoto katastru.
Pozemkové archy uschovávati se budou vý
hradně u všech státních berních úřadů a bu
dou vždy na požádání měřických úřadů jim
zapůjčovány.
Článek 17.
Evidencí katastru daně domovní jsou po
věřeny státní berní úřady.
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článek 18.
Obšírné popsání činnosti obcí, obecních
a obvodních notářů a městských daňových
úřadů v záležitostech státní finanční správy
bude obsaženo v instrukci, kterou vydá fi
nanční správa.
Článek 19.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem, kdy
nabyl účinnosti zákon ze dne 27. ledna 1922,
č. 43 Sb. z. a n.
Provedením jeho se pověřuje ministerstvo
financí, vnitra a pro sjednocení zákonodár
ství a organisace správy.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
černý v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. šrobár v. r.
A. Novák v. r.
L. Novák v. r.
Staněk v. r.
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Habrman v. r.
Dr. Mičura v. r.
Srba v. r.
Dr. Dérer v.
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Zápisnica
spísaná dňa....................................1922 u statného berného úřadu v.........................................
o odovzdávke hlavných knih (daňových pre priame dané v to počítajúc daň zo zbroja, vo
jenské taxy, dané dochodkovej, majetkové] a daň z válečných ziskoví a registrov štátnej finančně]
správě.
Pán........................................ notár z.......................................... a pán................................... ...obecný pokladník, rychtář, kontrolor z...................................................... odevzdali dnešného
dňa statnému bernému úřadu v..................................................... riadne zatvorené hoře uve
dené knihy, za rok 1921 s indexmi, ktoré vykazovaly:

daňová

dané ze
zbroja

vojenské
taxy

dané
dochod
kovej

majet-

dané
z vál.
ziskov

Predpisov
V súvahe preplatkov
Celkom
Zaplatených daní
Vymazaných daní

a v súvahe'skutočnej reštancie
Súčasne s knihami odevzdané individuelné výkazy skutečných preplatkov a rešťancií
srovnávujú sa úplné s hoře naznačenými súvahami. Okrem toho boly odevzdané sice zatvo
rené, ale neschválené hlayné knihy, a to:
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Dane...................................................... za rok..................................
dané...................................................... za rok..................................
dané....................................................... za rok..................................
dané....................................................... za rok..................................
vyrubujúce registre z roku, za který dané posiedne boly vyrubené, a to:
dané.................................. -................. za rok 19...............................
dané........................................................ za rok 19...............................
dané........................................................za rok 19...............................
dané........................................................za rok 19...............................
dané....................................................... za rok 19...............................
přirážky....................................
za rok 19 ..............................
ako aj individuelné výkazy, ktoré vykazujú
reštancií
K
h

preplatkov
K
! h

a) přirážky župnej . . . .... za rok 19.
za rok 19..
za rok 19
b) přirážky cestovej . . .... za rok 19.
za rok 19..
za rok 19.
c) príspevkov na obchod. komoru za rok 19.
za rok 19.
za rok 19.
Pán notár (městský daňový úřad) odevzdal okrem toho tiež na vyrúbenie dané úplné
připravené registre:
a) dané pozemkové] obce.................................................
b) dané domove] triod ne] obce........................................
c) dané domove] činžove] obce........................................
d) dané zárobkove] I. a II. triedy obce..........................
e) dané ze zbroja obce......................................................
f) všeobecne] dochodkove] přirážky obce......................
g) přirážky na ošetrovanie chorých obce..................
za berné roky 19............., 19............. a 19............. .
Pán notár přehlasuje, že predostreté hlavně daňové knihy sú riadne -zatvorené a že
výkazy preplatkov i nedoplatkov odpovedajú skutočnému stavu.
Ďale] přehlasuje pán notár, že vyrubovacích registrov dané..................................................
................................................................................ za berný rok 192...................ešte nezhotovil.
Skončené a podpísané:
přednosta berného úřadu.

berný (oficiál).

'rychtář.

notár.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 131.

668

odevzdaných

Soznam

převzatých katastrálnych operátov
Bež.
čís.

Pomenovanie
operátu

Množstvo

1

Pozemkové hárky

2

Soznam pozemkových hárkov

3

Soznam vzorných pozemkov
okrem lesov

4

Soznam vzorných pozemkov
lesov

5

Katastrálna pozemková kniha

6

Abecedný soznam držitelov

7

Výkaz zmien

8

Soznam domových čísiel

9

Popis obecných hraníc

Poznámka

■

10

Dodatok popisu obecných hraníc

11

Domové kmenové hárky

12
13
Mapy evidenčně a komasačné notár si ponechal.
Hoře zapísané operáty v ponadku odovzdal:
převzal:
V....................................................... dňa....................................192

(Podpis úradníka.)

L. S.
Státní tisliárna v Praze.

