Ročník 1924.

1631

Sbírka zákonů a nařízení
státu. ceslcosloveosRél^o.
Částka 126.
Obsah:

Vydána dne 3. prosince 1924.

(25©.—262.) 260. Nariadenie, ktorým sa vydávajú předpisy o přetvořeni dosavádnych živno

stenských organizácií na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi na živnostenské spoločenstvá. —
261. Nařízení, jímž se mění stanovy Československého řádu Bílého lva a Československé
medaile Bílého lva. — 262. Nariadenie o drahotnej výpomoci učitelstvu škol ludových a občianskych na Slovensku, vyďržiavaných obciami alebo náboženskými spoločnosťami.

260.

Vládne nariadenie
zo dňa 28. novembra 1924,
ktovým sa vydávajú předpisy o přetvoření
dosavádnych živnostenských organizácií na
Slovensku a v Podkarpatskej Rusi na živno
stenské spoločenstvá.
Vláda československej republiky nariaďuje
podl’a §u 159, odstavca 3., zákona zo dňa 10.
októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. (živnosten
ského zákona pre územie Slovenska a Podkar
patskej Rusi) :
I. živnostenské korporácie a
spolky v Bratislavě a Kosi
ci a c h.
§ 1.
_ í1) živnostenské korporácie sriadené na
základe §u 122 zák. čl. XVII/1884 (živno
stenského zákona) pre obvod miest Brati
slavy a Košic, ak nie sú nad svoje inianie
zadlžené, pretvorujú sa na smiešané spolo
čenstvá v smysle §u 152, odstavca 1. a 2.,
zák. č. 259/Í924 Sb. z. a n., s vylúčením
tých členov, ktorí sa stanů podl’a §u 2 tohoto
hariadenia členami odborných spoločenstiev.
(2) Imanie a závazky týchto živnosten
ských korporácií prechádzajú na nove utvo
řené smiešané společenstvo pre to ktoré
město.
(J)
klade
miest
sv°je

§ 2.
živnostenské spolky sriadené na zá§u 149 zák. čl. XVII/1884 pre obvod
Bratislavy a Košic, ak nie sú nad
imanie zadlžené, pretvorujú sa na od

borné spoločenstvá v smysle §u 155 zák. č.
259/1924 Sb. z. a n. a ich imanie a závazky
prechádzajú na nove utvořené odborné spo
ločenstvá.
(2) živnostenské spolky, ktoré sdružuji!
v sebe živnostníkov tej istej alebo príbuznej
živnosti, utvoria iba jedno odborné společen
stvo pre to ktoré město. Tá istá zásada platí
o živnostenských spolkoch (gremiach) obchodníkov.
§ 3(1) živnostenské korporácie a spolky, pomenované v §e 1 a 2 sú povinné do 30 dní
od účinnosti tohoto nariadenia previesť uzá
věrku svojich účtov ku dúu 1. decembra 1924
a předložit’ ju živnostenskému úřadu II. sto
lice s podrobnou zprávou o stave svojho
imania.
(2) Okrem toho sú povinné tieto organizácie sostaviť podlá stavu z 1. decembra 1924
přesný soznam svojho členstva a príslušníkov (pomocníkov, učúov) dl’a odborov a před
ložit’ ho súčasne s uzávěrkou účtov vo
2 exemplárech živnostenskému úřadu II. sto
lice.
§ 4.
(1) Živnostenský úřad II. stolice pověří odo
dňa predloženia účetnej uzávěrky^ správou ima
nia, základín a věnovaní korporácií a spolkov
uvedených v §e 1 a 2 správnu komisiu zmienenú v §e 9.
(2) Povinnost’ tej to komisie je hlavně pe
čovat’ o to, aby toto imanie nebolo ztenčené
a odovzdať ho představenstvu nove utvoře
ného společenstva.
(3) Táto komisia přejímá tiež dočasné ob
staráváme agend v smysle §u 127 zák. čl.
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XVII/1884, nakoPko znaienená korporácia ich
vykonávala.
§ 5.
(1) Městský notářsky úřad v Bratislavě a
Košiciach je povinný od l.decembra 1924 až do
účinnosti zák. č. 259/1924 Sb. z. a n. oznamovat’
živnostenskému úřadu II. stolice všetky změ
ny v živnostenských oprávneniach, ako sú
nove vystavené živnostenské listy a koncessné
dekréty, sriadenie vedPajších závodov a skladov, vzdanie sa živnosti, smrť živnostníkov,
presídlenie, prijímanie učňov a pod. ciePom
záznamu.
(2) Stejnú povinnost’ má aj správná komisia, nakoPko je podPa §u 4, odstavca 3.,
poverená dočasným obstaráváním agend
v smysle §u 127 zák. čl. XVII/1884.

(s) Ak živnostenské korporácie alebo spol
ky v danej im lehote neučinia usnesenia po
dPa odstavcov 1.—4., rozhodne živnostenský
úřad II. stolice v smysle ustanovenia od
stavca 3. §u 159 zák. č. 259/1924 Sb. z. a n.
§ 7.
(1) čo do správy imania korporácií a spolkov, ktoré prehlásia, že sa přetvorujú na
smiešané spoločenstvá, ako aj co do výkonu
ich práv a povinností platia ustanovenia §u 4
o správnej komisii.
(2) živnostenské úřady I. stolice a správné
komisie sú povinné podávat’ výkazy zmienené
v §e 5 živnostenskému úřadu II. stolice.
III. Ustanovenia společné.

II. živnostenské korporácie a
spolky mimo obvodu miest
Bratislavy a Košic.
§ 6.
(1) živnostenské úřady II. stolice sú po
vinné vyzvat’ do 30 dní po účinnosti tohoto
nariadenia všetky živnostenské korporácie a
spolky v ich obvode sriadené, vynímajúc živ
nostenské korporácie a spolky v obvode miest
Bratislavy a Košic, aby v lehote tým istým
úradom ustanovenej přehlásily, či sa pretvorujú podPa odstavca 1., lit. c) §u 159 zák.
č. 259/1924 Sb. z. a n. na živnostenské spoločenstvá smiešané v smysle §u 152 zmieneného
zákona.
(2) Pri kladnom přehlášení sú povinné
tieto korporácie a spolky předložit’ živnosten
skému úřadu II. stolice účetnú uzávěrku ku
dňu valného shromaždenia a přesný soznam
členstva a príslušníkov (pomocníkov, učňov).
(3) Jestliže živnostenské korporácie pomenované v odstavci 1. neusnesú sa na přetvo
ření na spoločenstvá podPa §u 152 zák. č.
259/1924 Sb. z. a n., sú povinné odovzdať
přesný soznam členov a príslušníkov živno
stenskému úřadu II. stolice a premeniť sa na
spolky v smysle predpisov o spolkoch.
(4) To isté platí o živnostenských spolkoch
s tou odchylkou, že sa móžu usniesť tiež na
dobrovoPnom rozchode.
(5) DohPadom nad převedením premeny
(odstavec 2. a 3.) alebo likvidácie (odstavec
4.) bude poverený úradník živnostenského
úřadu I. stolice, v ktorého obvode sa příslušná
živnostenská kornoráeia alebo spolok nachádza.

§ 8.
(1) živnostenský úřad II. stolice svolá na
základe dodaných soznamov (§ 3 a 6), do
datečných výkazov (§ 5 a 7) a vlastných pomócok shromážděme všetkých živnostníkov,
ktorí majú tvořit’ příslušné společenstvo.
(2) Tomuto shromaždeniu předsedá a vedie
ho vyslanec živnostenského úřadu II. stolice.
(3) Toto shromaždenie usnesie sa v rámci
vzorných stanov, vydaných ministerstvem
priemyslu, obchodu a živností, o stanovách
společenstva nadpolovičnou váčšinou přítom
ných živnostníkov.
(4) Usnesené stanovy so zápisnicou o priebehu shromaždenia předloží vyslanec úřadu,
zmienený v odstavci 2., živnostenskému úřa
du II. stolice ku schváleniu.
(s) Nedojde-li k usneseniu stanov, platia
ustanovenia §u 6, odstavca 6.
§ 9.
(1) Správná komisia (§ 4 a 7) skládá sa
zo 3 členov, menovaných živnostenským uiadom II. stolice po vypočutí živnostenského
úřadu I. stolice zpravidla z radu členov dotyčnej živnostenskej korporácie alebo spolku.
Správná komisia zvolí si zo svojho středu
předsedu.
(2) Neplnila-li by správná komisia svoje
povinnosti, odvolá ju živnostenský úia^
•
stolice a menuje komisiu novů pri setrem m
ležitostí uvedených v odstavci 1.
(3) Funkcia členov týchto komisii je čestná.
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§ 10.
Toto nariadenie nabýva účinnosti dňom
svojho vyhlásenia; jeho převedením pověruje
sa minister priemyslu, obchodu a živností.
Švehla v. r.
Novák v. r.

Dr. Beneš v. r.

Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Bečka v. r.
Srba v. r.

Dr. Hodža v. r.
Šrámek v. r.

Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.

Dr. Kállay v. r.

261.
Vládní nařízení

ze dne 13. listopadu 1924,
jímž se mění stanovy československého řádu
Bílého lva a československé medaile Bílého
lva.
Se souhlasem presidenta republiky česko
slovenské nařizuje vláda podle § 4 zákona ze
dne 10. dubna 1920, č. 243 Sb. z. a n., kte
rým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádův a titulů:
§ IČI. 2. stanov československého řádu Bílého
lva a Československé medaile Bílého lva, vy
hlášených vládním nařízením ze dne 7. pro
since 1922, č. 362 Sb. z. a n., jímž se zři
zují československý řád Bílého lva a česko
slovenská medaile Bílého lva, doplňuje se ve
výpočtu znaků u třídy I. (velkokřižníků)
tímto ustanovením:
D. Řetěz.
Tento znak může býti udělen buď současně
s ostatními znaky I. třídy, nebo později zvlá
ště, a to především hlavám cizích států a
v mimořádně pozoruhodných případech i ji-,
ným příslušníkům cizích států.
Řetěz sestává z dvaceti článků spojených
navzájem přesně na obvodě řetězu vždy dvěf13, Řetízky. ye středu jest článek závěsový
tvořící monogram z iniciálek „ČSR“, po obou

1633

jeho stranách střídají se články tvořící malý
státní znak s články z iniciálek „ČSR“. člán
ků s malým státním znakem jest deset, článků
s monogramem „ČSR“ spolu s článkem zá
věsovým taktéž deset.
článek závěsový určený k zavěšování řádo
vého odznaku má celkem tvar pravidelného
lichoběžníku o výšce 26 mm, jehož základna,
tvořící část zevního obvodu řetězu, jest 43 mm
dlouhá a s ní rovnoběžná strana 22 mm.
Vyplněn jest monogramem „ČSR“ v bílém
smaltu se zlatou facetovou obrubou, podlože
ným vzdušnou ratolestí lauru, smaragdově ze
leně smaltovanou. Okraj e a zadní strana člán
ku jsou zlaté, leštěné. Síla článku jest 2 mm.
Článek jest na zadní straně opatřen záponkou
k zavěšení řádového odznaku, vybíhající zpod
článku o 2 mm přes obvod řetězu.
Článek se státním znakem má podobu
čtverce o základně 24 mm dlouhé. Ve středu
jest připevněn na červeně smaltované desce,
vroubené zlatým kruhem o průměru 18 mm
stříbrný lev z malého státního znaku. Kolem
desky jest vyřezávaný zlatý nápis „Pravda
vítězí", dělený dvěma lipovými listy a zevně
vroubený zlatým kruhem o průměru 24 mm.
Rohy článku vyplněny jsou vzdušnou lipovou
ozdobou rovněž zlatou. Okraje a zadní strana
článku jsou zlaté, leštěné; síla článku jest
2 mm.
článek s iniciálkami ,,ČSR“ má tvar pra
videlného lichoběžníku, jehož základna, tvo
řící část zevního obvodu řetězu o výšce
24 mm, měří 33 mm a s ní rovnoběžná strana
20 mm. Utvořen jest zlatým plastickým mo
nogramem „ČSR“ s lesklou tacetou podlo
ženým vzdušnou zlatou vavřínovou ratolestí.
Okraje a zadní strana hladká, zlatá. Síla
článku 2 mm.
Spojovací řetízky jsou vesměs 19 mm dlou
hé, zlaté a skládají se ze tří článků čtyřhran
ných, 4 mm širokých, 5 mm dlouhých s otu
penými rohy, na přední straně plastických,
lesklých, na zadní straně plochých, články
jsou spojeny navzájem oválovými zdobenými
kroužky v šíři 1-5 mm a s články řetězu zdo
benými kroužky připájenými na tyto články.
§ 2.
ČI. 3. týchž stanov zní takto:
Řádových vyznamenání jest úhrnem v tř. I.
150, tř. II. 300, tř. III. 750, tř. IV. 2000,
tř. V. 5000.
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