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87.
Zákon zo dňa 26. dubna 1924,

ktorým sa upravuje užívanie niektorých 
pastvin na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi 
v ročných pastevných obdobiach 1924—1929.

Národně shromážděme republiky českoslo
venské] usnieslo sa na tomto zákone:

§ I-
Majitelia (nájomci, užívatelia) pody sú po

vinní nechať v ročných pastevných obdobiach 
1924—1929 na spoločnú pastvu podťa ustano- 
venia tohoto zákona podu, na ktorej nechali 
v pastevnom období 1923 majitetov dobytka 
spoločne pást’, alebo na ktorej tito buď pásli 
alebo boli oprávnění pást’ podťa rozhodnutia, 
ktoré vydané bolo alebo bude na základe vlád- 
hych nariadení zo dňa 19. januára 1923, č, 11 
a 12 Sb. z. a n„ o úpravě užívania pastvin na 
Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v r. 1923.

§ 2.

Na toto užívanie pody na spoločnú pastvu 
majú predovšetkým nárok tí, ktorí na nej 
v pastevnom období 1923 za podmienok 
v predchádzajúcom paragrafe uvedených do
bytek pásli alebo boli k tomu oprávnění, a 
okrem toho —nakoťko ide o to ktoré z uvede
ných ročných pastevných období — ti, ktorým 
bráni opatrenie zverolékarsko-policajné pást’ 
na pode, na ktorej v pastevnom období pred
chádzajúcom pásli alebo boli k tomu oprávnění.

§ 3.
(1) Pokiať dobytok osob naznačených v § 2 

dostatočnú pastvu na pode, na užívanie

ktorej na pastvu majú tieto osoby dťa toho 
istého ustanovenia nárok, alebo na akejkoťvek 
inej pode, na ktorej sú oprávněné pást’, přizná 
úřad spoločné užívanie pastvy s týmito oso
bami na pode, na ktorú sa vztahuje předpis 
§ 1, tiež iným majiteťom dobytka, ktorí o to 
požiadajú, nemajúc inde dostatočnej pastvy 
pre svoj dobytok.

(2) Jestliže však dobytok osob v § 2 naznače
ných má už dostatok pastvy inde, ako na pode, 
na užívanie ktorej na pastvu majú osoby tieto 
dťa § 2 nárok, přizná úřad túto podu na spo
ločnú pastvu výhradně iným majiteťom do
bytka, ktorí o to požiadajú, nemajúc inde do
statočnej pastvy pre svoj dobytok.

(3) O tom, či je na pastvině dostatok pastvy 
v smysle predchádzaj úcich dvoch odstavcov, 
rozhodne v případe sporu úřad.

§4.

(!) Užívanie pódy na spoločnú pastvu ne
platí pre lesy ochranné a pre lesy na pode 
s lietavým pieskom, pokiať bude rozhodnuté 
podťa pokračovania predpísaného v § 7 uh. 
zák. čl. zo dňa 11. júna 1879, č. XXXI (lesný 
zákon), že pasenie dobytka može tam po
škodit’ stromy, zmladzovanie porostu alebo 
podu.

(2) Ak by šlo o inú lesnú podu, može úřad 
na žiadosť majiteťa, podanú v roku 1924 do 
14 dní odo dňa účinnosti zákona a v ďalšich 
rokoch do konca januára, přikázat’ užívanie 
pastvin miesto na tejto pode na inom vhod- 
noni pozemku toho istého majiteťa přibližné 
tej istej výměry a hodnoty, pokiať dosavádne
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vyúžitkovanie nie je zemedelsky výhod- 
nejšie. Úřad vyslyší před rozhodnutím 
obecnú radu obce, v obvode ktorej bývá 
váčšina tých, ktorí v predchádzajúcom 
pastevnom období pásli na zmienenej 
pode, jestliže tí, ktorí na tejto pode v pred
chádzajúcom pastevnom období pásli, neusta- 
novia za tým účelom do 8 dní od vyzvania 
úřadu troch spoločných zástupcov; úřad vy- 
žiada si v tej istej lehote tiež mienku prí- 
slušnej obvodovej úřadovně štátneho po
zemkového úřadu. Za tých istých podmie- 
nok a v tých istých lehotách može úřad 
po vypočutí oboch stráň prikázanie takéto 
previesť i z moci úradnej.

(3) úra,d može celkom alebo čiastočne zaká
zat’ užívanie pastvin na miestach, na ktorých 
sú výmole alebo ak je odóvodnená obava, že by 
tam výmole vznikly, pokial’ užívatelia ta- 
kýchto pastvin neprevedú opatrenía, ktorými 
sa ďalšiemu šíreniu výmoFov zabráni.

§ 5.
Ú) Majitelia pody (§ 1) sú povinní v r. 1924 

najneskoršie do 14 dní odo dňa účinnosti to
hoto zákona a v ďalšíeh rokoch vždy do konca 
marca vykázat’ na svojej pode jednak potřeb
ný přístup (priehon) k pode užívanej za past
vu, ako i k najbližším napájadlorn (vodě), 
jednak příhodné mieSta, na ktorých si móžu 
užívatelia pastvy sriadiť poludňaj šie a nočné 
ležiská pre svoj dobytek.

(2) Povinnost’ trpieť přístup (priehon) za 
miernu náhradu, ktorú, ak nedojde k dohodě, 
stanoví úřad, majú aj všetcia iní majitelia 
pody, nakolko neni iný přístup k pode uží
vanej za pastvu.

§ 6.
(!) Prenájom alebo iný převod práv užíva

cích na základe tohoto zákona získaných neni 
dovolený; osoby, ktoré by proti tomu jednaly, 
može úřad vylúčiť zo spoločného užívania 
pastvin.

(2) Užívatelia sú rukou společnou a neroz- 
dielnou povinní pastviny, ktorých sa užívá 
podl’a tohoto zákona, udržovat’ v dobrom sta
ve. Ak majú ešte iné pastviny, sú povinní 
i tieto udržovat’ v dobrom stave. Udržováním 
v dobrom stave třeba rozumieť povrchovú 
úpravu, ktorú možno previesť ručnou a ťaž- 
nou silou.

(3) Ak nevyhovejú užívatelia tejto povin
nosti v lehote úradom im ustanovenej, može 
úřad společné užívanie pastviny získanej dl’a 
tohoto zákona přidělit’ iným osobám.

§ 7.

(1) Poplatky za užívanie určia sa dohodou.

(2) Ak nedojde k dohodě, platia pre pa
ste vné obdobie 1924 tieto maximálně sadzby:

Druh dobytka

na holiach, 
na poranách, 
podpoTanách 
(poloninách, 

pod-
poloninách) 
a na lesných

na všetkých ©stat
ných pastvinách po
platek za kus Kč

pastvinách 
poplatek za 
kus v Kč za 
celé pastevné 

obdobie

za celé 
pastevné 
obdobie

za mesiac 
pri pasení 
kratšom

rožný dobytek 
v četne byvolov 
výše 2 rokov . . 20 30 3

rožný dobytek 
v četne byvolov 
niže 2 rokov . . 10 15 2

koně výše 2 rokov 30 45 6

koně niže 2 rokov 20 30 4

kobyla so žrieba- 
ťom................... 40 60 8

ovca s jahňatom, 
baran ............... 4 6 1

ošípané výše
1 roka ............... 9 13 2

ošípané niže
1 roka ............... 6 9 1

koza s kozlafom . 10 6 1

(3) V poplatkoch týchto je zahrnutá i ná
hrada za užívanie naznačené v § 5, odst. 1- 
Pripadne-li však na 2 katastrálně jutrá (pj> 
1600no) viacej ako jeden kus dorastlého rež
ného dobytka alebo jeden dorastlý kóň, pri čoni 
sa neh!’adí na mláďatá pod matkou, alebo 5 
oviec, alebo 3 ošípané, alebo 2 kozy, snižuj ú sa 
poplatky jednotlivými uživatelům pastvy plá
těné úměrně tak, aby celkový poplatek z j edné- 
ho katastrálneho jutra nečinil pri pode uve- 
denej v štipci 1. predchádzajúcej tabulky via
cej ako 10 Kč a pri pode uvedenej v štipci 2. tej 
istej tabulky viacej ako 15 Kč za celé pastev- 
né obdobie a pri pastvě kratšej v prípadoch 
uvedených v štipci 2. tej istej tabulky viacej 
ako 3 Kč za mesiac. Poplatky sa rozpočítaju 
na jednotlivých užívatelov dl’a poměru vyjá
dřeného v tej istej tabulke.

(4) Pást’ kozy na lesnej pode naznačenej 
v štipci 1. predchádzajúcej tabulky neni pří
pustné.
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(5) Minister zemědělstva stanoví so zrete- 
l’om na hospodářské poměry tieto poplatky 
pre ďalšie pastevné obdobia vyhláškou vo 
Sbierke zákonov a nariadení.

(6) Nedojde-li k inej dohodě, sú poplatky 
splatné, ide-li o užívanie pastvy po celé pa-

'"števné obdobie, do 90 dní, pri pasení kratšom 
do 30 dní od začiatku pastevného obdobia.

§ 8.

Priamy dozor nad pastvinami, ktorých uží
vanie upravuje tento zákon, vykonává obecná 
rada obce, v obvode ktorej sú pastviny.

§ 9.

0) Okrem případu dohody předpise po
platky v § 7 zmienené starosta obce, v obvode 
ktorej sú pastviny; proti předpisu tomu možu 
strany podat’ u obecného úřadu tej istej obce 
do 15 dní odvolanie, o ktorom s konečnou 
platnosťou rozhodne okresný úřad (admini- 
stratívna vrchnost’ I. stolice). O vymáhaní a 
exekučnom pokračovaní platia tie isté ustano- 
venia ako o vymáhaní nezaplatených daní 
priamych. Právoplatné predpísané poplatky 
odvádza majitďovi (nájomcovi, uživatelovi) 
Pody starosta obce, v obvode ktorej bývajú 
jednotliví užívatelia pastvy.

(2) V prípadoch uvedených v § 4, odst. 1., 
rozhoduje v I. stolici župný úřad, v II. stolici 
ministerstvo zemědělstva.

(3) Vo všetkých ostatných prípadoch roz
hoduje v I. stolici okresný úřad (administra- 
tívna vrchnost’ I. stolice), v II. stolici na Slo
vensku župný úřad, v Podkarpatskej Rusi ci- 
vilná správa v Užhorode. Rozhodnutie II. sto- 
hce je konečné.

(4) Revizná žiadosť (§ 3 uh. zk. čl. zo dňa 
2R júla 1901, č. XX o zjednodušení admini- 
stratívneho pokračovania) je vylúčená.

§ 10.

Úmluvy o pastvě pre pastevné obdobie 
1924—1929 sú neplatné, nakoFko odporuji! to
muto zákonu.

§ li-

(y) Prevádzanie tohoto zákona nesmie byť 
na újmu prevádzaniu zákona zo dňa 30. ja- I 
nuara 1920, čís. 81 Sb. z. a n. (zákona prí- I

dělového), a zákona zo dňa 8. apríla 1920, 
čís. 329 Sb. z. a n., v znění zákona zo dňa
13. júla 1922, čís. 220 Sb. z. a n. (zákona ná
hradového). Výpovědi dané štátnym po
zemkovým úradom podlá § 18a zákona ná
hradového, postihuj ú tiež užívacie práva 
získané podťa tohoto zákona na majetku za- 
branom štátom podl’a zákona zo dňa 16. apríla 
1919, čís. 215 Sb. z. a n. (zákona záběrového).

(2) Ak sa prevádzaním pozemkovej reformy 
zmenia poměry v užívaní pody, može úřad 
v medziach zásad § 2 a 3 užívanie pastvin 
znova upravit’.

§ 12.

(r) Zákon tento, ktorý platí pre územie Slo
venska a Podkarpatskej Rusi, nadobudne 
účinnosti dňom vyhlásenia a pozbývá účin
nosti dňom 31. decembra 1929.

(2) Zákonem tým to rušia sa nariadenia mi
nistra s plnou mocou pre správu Slovenska zo 
dňa 11. apríla 1919, čís. 68/1919/2944 a prez., 
a zo dňa 15. mája 1919, čís. 90/1919/2708 
zem., o používaní a o úpravě pastvin.

(s) Zákon tento prevedie minister zeměděl
stva v dohodě so zúčastněnými ministrami.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Malypetr v. r.
za ministra Dra Hodžu.

88.

Zákon ze dne 25. dubna 1924
o ukládání soudních deposit a deposit poru- 
čenských (sirotčích) úřadů u poštovního 

úřadu šekového.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1-

(i) Poštovnímu úřadu šekovému náleží 
k poukazu příslušného soudu nebo poručen- 
ského (sirotčího) úřadu přijímati v úschovu 
a správu peněžní hotovosti, cenné papíry, 
vkladní knížky, listiny a skvosty, jež dle vše
obecných zákonných ustanovení uložiti jest 
do uschování soudů nebo poručenských (si
rotčích) úřadů.
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