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224.
Zákon zo dňa 7. októbra 1925
o úpravě pomerov vzniklých z usidlenia osad
níkov na základe poměru námezdného alebo
pomerov podobných na nemovitom štátnom
majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

Národně shromaždenie československé) re
publiky usnieslo sa na tomto zákone:

bo ich právní predchodcovia vedí’a práv v bode
a) uvedených na budovy, sriadené na štátnych
pozemkoch a teraz už z akéhokoFvek dovodu
zaniklých;
c) ku státu akékoFvek iné práva alebo po
vinnosti vzniklé im alebo ich právnym predchodcom sposobom v bode a) naznačeným vedl’a práv v bode a) uvedených na budovy sria
dené na štátnych pozemkoch a teraz už z aké
hokoFvek dovodu zaniklých.
(2) Rovnako tak sú osadníkmi v smysle to
hoto zákona osoby, ktoré by boly osadníkmi
podFa odstavca prvého tohoto paragrafu,
keby neboli pozbudly po roku 1885 na zá
klade správných opatření orgánov býv. státu
uherského alebo výpoveďou práv z poměru
osadníckeho im náíežiacich bez náhrady,
rovnajúcej sa aspoň náhradě vyrátanej dl’a
§§ 8 a 9.
(3) Za osadníkov v smysle tohoto zákona
považujú sa tiež vdovy alebo děti po osadní
kovi (odst. 1.), pokial’ prislúchajú im práva
na štátné nemovitosti alebo na užitky zo štát
nych lesov jakožto zaopatrovacie požitky po
manželovi alebo otcovi následkem jeho po
měru osadníckeho.
(4) Pre preukaz poměru osadníckeho a
z něho plynutieh jednotlivých práv a povin
ností stačí, preukáže-li sa nepřerušený sku
tečný výkon týchto práv a povinností štátom,
po případe osadníkem alebo jeho právnym
predchodcom s vědomím příslušného štátneho
orgánu aspoň od 1. januára 1914 do dňa, kedy
tento zákon nabýva účinnosti.

§ It1) Osadníkmi v smysle tohoto zákona sú
osoby, ktoré majú na Slovensku a v Podkar
patskej Rusi:
a) na budovy sriadené na štátnych pozemkoch vlastnické alebo neobmedzené či obmedzené právo užívacie (požívacie), ktoré od
státu získali oni alebo ich právní predchodcovia, jakožto robotníci a remeselníci (osadníci,
robotníci, kolonisti) lesní, banskí a hutní po
vodně na vždy alebo na neurčitá dobu z pří
činy svojho usidlenia na štátnych pozemkoch
za práce konané v pomere námezdnom alebo
v iných podobných pomeroch vo štátnych le
sech, baniach a hutiach bez rozdielu, či boli
alebo sú joovinní platit’ státu zvláštně poplatky
alebo dávky a či nie, či zmienený poměr ná
mezdný alebo iný poměr podobný časom sa
změnil či zanikol a či vedl’a zmienených práv
na naznačené budovy majú ku státu z týchže
pomerov ešte iné práva a povinnosti a či nie:
b) neobmedzené alebo obmedzené právo
užívacie (požívacie) na štátnu pódu vóbec,
§ 2.
menovite na podu poFnohospodársku (na role,
luky, pasienky atď.) a lesná, ktoré sposobom
(i) Práva a povinnosti medzi štátom a osadv bode a) naznačeným získali od státu oni ale níkmi z poměru osadníckeho buďte upravené
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dra predpisov tohoto zákona tak, aby sa docielilo dl’a možnosti najváčšej právnej a hospodárskej neodvislosti obidvoch stráň.
(2) Obzvláště třeba pri tom dbať, aby jak
pozemky, ktoré zostanú vo vlastníctve státu,
tak i pozemky, ktoré sa postupujú osadníkem,
aiebo obci, boly dl’a možnosti zbavené bremien
—^ nehl’adí-li sa menovite na služebnosti a
reálne práva, ktorých štát k riadnemu hospodáreniu na svojich pozemkoch potřebuje — a
zaokrúhlené, aby malý tvar a polohu pre ra
cionálně hospodárenie vhodná, aby však bolo
postarané tiež vhodným spósobom o cesty a
iné dopravné prostriedky k nim, pokial’ je ich
tr.eba, a aby nebola přerušená spojitost’ štátneho majetku s dosavádnymi komunikáciami.
K týmto účelom sú menovite přípustné aj
výměny iných než § 1 naznačených štátnych
pozemkov za pozemky osadníkov alebo obcí.
(3) úprava vztahuje sa v každom případe
s výnimkou práv a povinností uvedených
v § 27 na všetky vzájemné práva a povinnosti
medzi štátom a osadníkem z poměru osadníckeho dosial’ trvajúce, menovite na poměr
k budovám obytným a hospodářským a k ich
příslušenstvu, na i.žívanie dvorkov, domo
vých zahrádek, rolí, lák, pasienkov a lesov,
na práva na dřevo palivové i stavebné zdarma
alebo za cenu snížená alebo na iné užitky les
né, na povinnost’ pracovat’ v štátnych lesoch,
baniach a hutiach zdarma alebo za mzdu, a
to připadne i za mzdu snížená atď. ako aj na
práva uvedené v druhom odstavci § 1.
§ 3.
Ciel’om ápravy práv a povinností v §§ 1 a
2 naznačených buďte, pokial’ nejde o pódu
lesná a pasienky (§§ 4, 5 a 6):
a) přidělené do plného vlastníctva (spoluvlastníctva) jednotlivých osadníkov pozemko
vé plochy, patriace státu, zastavané však bu
dovami obytnými i hospodářskými, na ktoré
osadníkem přísluší z poměru osadníckeho
právo vlastnické, požívacie, užívacie, ajebo
iné práva k výlučnému alebo aspoň převáž
nému užívaniu i s plochami pozemkovými,
ktorých u týchto budov používajá na základe
toho istého poměru ako dvorkov, domových
zahrádek, alebo ako iného ich příslušenstva;
b) přidělené do vlastníctva (spoluvlastníetva) jednotlivých osadníkov ďalšie štátné
plochy pozemkové, menovite zahrady, láky a
role, ktorých sá oprávnění pož'vať alebo uží
vat’ výlučné alebo aspoň prevažne na základe
poměru osadníckeho;

c) postápené do vlastníctva jednotlivých
osadníkov, a to po případe na miesto niektorých pozemkov uvedených v a) a b) výnimečne aj iné kusy nemovitého majetku štátneho,
je-li toho nutné třeba k hospodáreniu na po
zemkoch uvedených v a) a b) a nevznikne-li
tým' značná ujma hospodárenia na zbývajácích štátnych pozemkoch;
d) zrušené, alebo je-li to v tom ktorom pří
pade vhodnejšie, obmedzené, premiestené, vykápené alebo ináč vhodné upravené (§ 2)
akékolVek pozemnoknižné i nepozemnoknižné
práva i závazky štátu a osadníkov z poměru
osadníckeho.
§ 4.
í1) Lesnou pódou v smysle tohoto zákona
rozumie sa lesná podá s případným porostem
pojatá do pravidelného hospodářského plánu
(§ 17 zák. ČI. XXXI/1879).
(2) Vztahujá-li sa práva osadníkov na les
ná pódu vynímajác lesy ochranné a hájené
(§ 2 zák. čl. XXXI/1879) alebo na užitky
jej tak, že im náležia výlučné alebo aspoň pre
važne všetky lesné užitky, bud’ táto lesná po
dá přidělená dl’a predpisov tohoto paragrafu;
pokial’ jednotlivým oprávněným osadníkem
pri tom neprisláchajá všetky lesné užitky,
buď přidělená plocha primerane zmenšená
vzhladom na cenu užitkov, na ktoré nároku
nemajá. Osadníkem prisláchajá prevažne
všetky užitky lesnej pódy (dřevo, pastva,
tráva, stelivo, haluzie atď.), vtedy, jestliže
ich cena činí viac, než polovicu ceny celého
výnosu lesnej pódy, pri čom cenu počítat’ sluší
dl’a §u 8.
(3) Podmienkou pridelenia je vo všetkých
případech v tomto paragrafe uvedených, že:
a) pridelenie nie je na značná ujmu hospo
dárenia vo štátnych lesoch, a
b) že lesná plocha, ktorá sa má přidělit’,
tvoří sávislý celok, aspoň 85 kat. jutár velký.
(4) Pridelenie lesnej pódy stane sa buďto
do spoluvlastníctva všetkých oprávněných
osadníkov tejže osady alebo do vlastníctva ob
ce (§ 17 odst. 1).
(5) V prvom případe určí sád sáčasne s prídelom tiež vlastnické podiely jednotlivých
oprávněných osadníkov dl’a poměru ich práv
a osadníci tito tvoria družstvo, o ktorom platin
obdobné předpisy zák. čl. XIX/1898, me
novite §§ 25 a n. n. o nerozdielnych společ
ných pastvinách. Podiely osadníkov nie sú dě
litelné. žiada-li toho záujem osadníkov,
sriadi ministerstvo zemědělstva z osadníkov
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dvoch alebo viac alebo všetkých osad tejže obce
jediné družstvo. Vláda móže podrobnéjšie
upravit’ prevádzanie tohoto odstavca nariadením.
(0) Nie sú-li lesné plochy, ktoré by sa malý
přidělit’ všetkým oprávněným osadníkom tej
že osady do spoluvlastníctva, súvislé, buďte,
Izá-li tak vyhovieť podmienke v treťom od
stavci pod b) uvedenéj, niektorým z nich
alebo po případe všetkým přidělené iné vhod
né položené štátne lesné plochy stejnej ceny
tak, aby tvořily súvislý celoR aspoň 85 kat.
jutár veiký.
(7) Z vhodných dovodov a menovite vtedy,
keby nebolo Izá splnit’ podmienku v odstavci
treťom pod b) uvedenu ani použitím předpisu
predchádzajúceho odstavca, možu byť přidě
lené všetkým oprávněným osadníkom, z viac
alebo všetkých osád tejže obce na miesto lesnej pódy v prvom odstavci naznačenej iné
štátne lesné plochy rovnakej ceny tvoriace
súvislý celok, Izá-li takto docieliť súvislej vý
měry aspoň 85 kat. jutár.
(8) Jestliže by pridelenie lesnej pody osad
níkom dl’a ustanovení predchádzaj lícich odstavcov bolo na značná ujmu hospodárenia
v štátnych lesoch, buď im, Izá-li tak vyhovieť
podmienke v odstavci treťom pod b) uvedenej, na žiadosť příslušného riaditeistva štát
nych lesov a statkov, po případe příslušného
štátneho banského a hutného závodu, ide-h
o pozemky ním spravované, přidělená do spolu
vlastníctva na miesto tejto lesnej pody dl’a
možnosti iná vhodné položená súvislá štátna
lesná plocha rovnakej ceny, Izá-li takto do
cieliť súvislej výměry aspoň 85 kat. jutár.
(9) Pre lesy přidělené do vlastníctva obce
platia předpisy platné vobec pre obecné imanie a obecné lesy. Nie sú-li lesné plochy, ktoré
sa majú přidělit’ clo vlastníctva obce, súvislé,
buďte, Izá-li tak vyhovieť podmienke uvedenej
v 3. odstavci pod b), přidělené na miesto nich
obci čiastočne alebo i zcela iné vhodné polože
né štátné lesné plochy rovnakej ceny tak, aby
tvořily súvislý celok aspoň 85 kat. jutár.
(:0) Jestliže by pridelenie lesnej pody
obci podťa ustanovení predchádzaj úcich odstavcov bolo na značnú ujmu hospodárenia
v štátnych lesoch, buď jej, Izá-li tak vyhovieť
podmienke v treťom odstavci pod b) uve
denej, na žiadosť příslušného riaditerstva
štátnych lesov a statkov (příslušného štátne
ho banského a hutného závodu, ide-li o pozem
ky ním spravované), přidělená do vlastníctva
na miesto tejto lesnej pódy dl’a možnosti iná
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vhodné položená súvislá štátna lesná plocha
rovnakej ceny, Izá-li takto docieliť súvislej
výměry aspoň 85 kat. jutár.
§ 5(1) Ide-li o iné práva osadníkov na lesnú
pódu (§ 4 prvý odstavec) alebo na jej užitky,
než ktoré sú uvedené v § 4 menovite o práva
na lesy ochranné a hájené, alebo nelzá-li prá
va v § 4 uvedené upravit’ prídelom súvislej
lesnej plochy aspoň 85 kat. jutár veikej dl’a
predpisov tohože §u, buďte za práva pastvy
a za práva na trávu a stelivo poskytnuté dl’a
možnosti náhradou iné vhodné práva rovna
kej ceny (§ 3) dl’a obdoby § 3b), c) a d), a to
v prvom radě přidělením lúk a pasienkov na
inej než lesnej pode alebo na žiadosť přísluš
ného riaditeťstva štátnych lesov a statkov
(správy štátneho závodu banského a hutného)
na lesnej pode, pokial’ takéto pridelenie je vo
bec alebo aspoň bez značnéj ujmy pre hospodárenie na štátnych pozemkoch možné; vo všet
kých ostatných případech buďte práva tie
ocenené (§ 8) a zrušené a buď náhradou za
ne poskytnutý oprávněným nárok na dřevo
palivové v ročnom množstvo, ktoré sa rovná
cenou (§ 8) ročnému užitku zrušeného práva.
Bližšie určenie tohoto nároku stane sa, nedojde-li k dohodě (§§ 18 a 19) usnesením
súdu ďi’a § 17.
(2) Nárok tento je obmedzený na čas ži
vota oprávněného osadníka, ktorý ho móže,
nedojde-li k inakšej dohodě s riaditeťstvom
štátnych lesov a statkov (so správou štátneho
závodu banského a hutného), postúpiť len
k výkonu manželovi alebo potomkom. Do.3
mesiacov po smrti oprávněného osadníka
splatí štát do jeho pozostalosti ako náhradu
za zaniknutý nárok dvadsaťnásobnú ročnú
hodnotu, ktorou bol ocenený (§ 8).
§ 6.
(1) Pasienky, ktorých užívanie přísluší vý
hradně alebo prevážne jednotlivým osadní
kom, alebo ktorých užívajú spoločne, buďte
přidělené a to po případe plochou primerane
zmenšenou, jestliže im nepřísluší výhradně
užívanie, buďto do spoluvlastníctva všetkých
oprávněných osadníkov tej istej osady, alebo
do vlastníctva obce (§ 17, odst. 1.).
(2) V prvom případe určí súd súčasúe s prí
delom tiež vlastnické podiely jednotlivých
oprávněných osadníkov dl’a poměru ich práv
a osadníci tito tvoria družstvo, o ktorom pla
tia obdobné předpisy zák. čl. X./1913.
žiada-li toho záujem osadníkov, sriadi mim138”
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sterstvo zemědělstva z osadníkov dvoch alebo
viac alebo všetkých osád tej istej obce jediné
družstvo. Podrobnejšie prevedenie předpisu
tohoto odstavca može byť upravené vládnym
nariadením.
(3) Jestliže by pridelenie pasienkov podťa
predchádzajúcich odstavcov bolo na značná
ujmu hospodáreniu na štátnych pozemkoch,
buďte miesto nich přidělené iné vhodné polo
žené štátné pozemky rovnakej ceny s výnim
kou pódy lesnej (§ 4) a neni-íi to vóbec alebo
bez značnej ujmy pre hospodárenie na štát
nych pozemkoch možné, buď právo jed
notlivých oprávněných osadníkov ocenené
(§8) a zrušené a buď náhradou zaň po
skytnutý oprávněným nárok na dřevo pa
livové v ročnom množstva rovnajúcom sa cenou (§ 8) ročnému užitku zrušeného práva.
Bhžšie. určenie tohoto nároku stane sa, nedojde-li k dohodě (§§ 18 a 19), usnesením
sádu dl’a § 17. O nároku tom platia obdobné
ustanovenia druhého odstavca § 5.
(4) Prísluší-li osadníkem inakšie užívanie
pasienkov, než ako je v prvom odstavci nazna
čené, buďte ich prává, pokial’ by příslušné riaditeťstvo štátnych lesov a statkov (správa
štátneho závodu banského a hutného) nepožiadalo v pokračovaní týmto zákonom predpísanom o úpravu přidělením ich alebo inýeh
vhodné položených štátnych pozemkov osad
níkem dl’a predchádzajúcich odstavcov, nahradené nárokom na dřevo palivové dl’a
predchádzajúceho odstavca.
(5) Ustanovenia tohoto §u platia jedine
pre pasienky na inej než lesnej pode v smysle
prvého odstavca § 4.
(6) O tom, či pozemek je pasienkom podťa
tohoto paragrafu, rozhoduje stav skutečného
jeho terajšieho užívania.

buďte pri úpravě poměru osadníckeho v každom případe dl’a §§ 8 a 9 ocenené, vyúčtované
a zrušené.

§ 8.
(!) Pri úpravách dl’a tohoto zákona
odhadne sa pozemkový majetok okrem
prípadov uvedených v § 9 a) cenou, rovnajúcou sa cene určenej spósobom, naznačeným
v druhom odstavci § 41 zákona zo dňa 8.
apríla 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhra
dového) v znění zákona zo dňa 13. júla 1922,
č. 220 Sb. z. a n., so srážkou 20%. Ide-li o po
zemky zvláště nepriaznive položené alebo
z inýeh dóvodov menej cenné, móže byť táto
cena snížená až o ďalších 30% tedy najvyššie
o 50%.
(2) Vládnym ^nariadením móže byť dl’a
reznej jakosti pódy stanovená výměra pódy,
ktorá sa má pri úpravě práv pastvy dFa §§
4 až 6 vziať za základ pre stanovenie pódy
potrebnej k ročnému vypaseniu jednotlivých
druhov dobytka.
(í!) Rovnako tak móže byť vládnym naria
dením určené, či a po případe ako sluší práva
a povinnosti z poměru osadníckeho, ktoré nie
sú usporiadané dl’a jednotlivých oprávněných
alebo zaviazaných osob, ale ináč, menovite
dl’a domov, ohnišť, rodin a pod., rozdělit’ pri
převedení úprav týmto zákonom predpísaných, menovite ako a v akom pomere majú
byť tieto práva a povinnosti pre jednotlivé
oprávněné alebo zaviazané osoby, rodiny alebo
skupiny osob ocenené, vyúčtované po případe
im přidělené alebo ináč upravené a pod. Urče
nie to móže sa po případe stať so zretefom
na poměry a pre jednotlivé osady rožne.
(4) Vo všetkých ostatných prípadoch buďte
práva (právo pastvy, právo na dřevo palivo
vé a užitkové, na práce a výkony akéhokolVek
druhu
a pod.) ocenené dvanástinásobnou ce
(7) Pre pasienky dl’a tohoto paragrafu prk
delené platia okrem zákona zo dňa 26. apríla nou plnenia na rok pripadajúceho, vypočíta
1924, č. 87 Sb. z. a n., o úpravě užívania nou, pokial’ nejde priamo o plnenia peňažné,
niektorých pasienkov vóbec všetky předpisy dl’a priemerných v mieste obvyklých cien
platné pre pasienky na Slovensku a v Poď- týchto práv v rokoch 1910 až 1920. Nelzá-li
karpatskej Rusi; pre pasienky přidělené ocenenie previesť dl’a tohoto ustanovenia a
obciam platia mimo toho všetky předpisy pre strany sa nedohodnú ináč, bude převedené po
prípadnom výsluchu znalcov vol’ným uváže
obecné imanie vóbec.
ním so zretefom na záujmy obidvoch stráň.
§ 7.
Z poměru osadníckeho plynúce obmedzenia
osadníka v jeho pracovnej vofnosti (závázok
pracovat’ v štátnych lesoch, hutiach alebo baniach zdarma alebo za mzdu, po případe za
mzdu snížená alebo v určitom čase a pod.)

§ 9.
t1) Vyúčtovanie vzájemných práv a povin
ností medzi štátom a jednotlivým osadníkom
staň sa takto:
a) osadníkovi, ktorý má podťa tohoto zá
kona nárok jedine na pridelenie pozemkových
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ploch uvedených v § 3 a) do plného vlastníctva, pridelia sa tieto plochy pozemkové do
plného vlastníctva za náhradu vo výške dvadsaťnásobného ročného poplatku (cenzu, taxy)
z nich v poslednom ročnom období státu plátě
ného a pokial’ v tomto období osadník nemal
povinnosti takýto poplatek platit’, za náhra
du stanovenu sposobom v poslednej vete
štvrtého odstavca § 8 určeným;
b) vo všetkých ostatných prípadoch zarátajú sa každéj straně všetky práva, ktorých
nabýva, a všetky povinnosti, ktorých sa zba
vuje, cenou určenou dl’a § 8. Pokial’ dl’a to
hoto zarátania majú práva, ktorých strana
nabýva, a povinnosti, ktorých sa zbavuje,
menšiu cenu, ako práva, ktorých nabýva a
povinnosti, ktorých sa zbavuje druhá strana,
je povinná táto strana vyplatit’ jej ako ná
hradu rozdiel medzi obidvoma cenami.
(2) V prípadoch uvedených v druhom od
stavci § 1. zarátajú sa pri vzájomnom vy
účtovaní osadníkovi jak práva, ktorých sposo
bom tamtiež uvedeným pozbudol, tak i po
vinnosti z poměru osadníekeho, ktorých
vzhl’adom k tomu bol zároveň zbavený, spo
sobom v tomto zákone predpísaným, avšak
cenou, ktorú tieto práva a povinnosti malý
v době, kedy došlo k prevedeniu příslušného
správného opatrenia, alebo výpovědi, avšak
. nehtadí sa pri tom na úroky až do dna vyúčtovania.
(3) Náhrada dl’a odstavca prvého bodu a)
je splatná do 6 týždňov odo dna právoplatnosti
usnesenia dl’a § 17; náhrada dl’a bodu b) je
splatná v desiatich rovných ročných čiastkach.
(4) Vklad práva vlastnického v knihách
pozemkových može byť převedený len vtedy,
je-li zaplatená náhrada dl’a bodu a) prvého
odstavca a pokial’ sa_.má platit náhrada dl’a
bodu b), sú-li aspoň dve čiastky tejto náhrady
splatené. V tomto posledně uvedenom případe
třeba splatit’ zbytok v osmých rovných řečných
lehotách splatných vždy 1. októbra, počínajúc
1. októbrom najbližšie budúceho roku po pře
vedení vkladu, spolu so 4% úrokmi z nedo
platku splatnými pozadu v týchže lehotách.
KedykolVek prv Izá splatit’ bez výpovědi i viac
splátok alebo celý zbytok náhrady.
(5) Nezaplatená časť náhrady dl’a prvého
odstavca bodu b) sa zaistí so závázkom zú~
rokovania právom zástavným na postúpenom
pozemku pri převode práva vlastnického na
nabývatďa.
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(6) Nabýva-li sa dl’a tohoto zákona práva
vlastnického na nemovitosti, vyhradí súd
v usnesení dl’a § 17 na žiadosť riaditeťstva štátnych lesov a statkov (sprá
vy štátnelio závodu banského a hutného)
podanú do 15 dní po skončení miestneho šetrenia v osadě (§ 17) státu právo predkupné ku
všetkým alebo niektorým týmto nemovitostiam. Táto výhrada buď zapísaná do knihy
pozemkovej súčasne s vkladom vlastnického
práva a neberie sa na ňu zřetel’ pri stanovení
ceny dl!a § 8 a náhrady dl’a § 9.
(7) Pokial’ sa podl’a predpisov §§ 4 a 6 prideťujú lesy alebo pasienky obci, je obec po
vinná zaplatit’ podťa predpisov tohoto zákona
státu príslušnú cenu, vyplývajúcu pri vyúčto
vaní na tieto lesy alebo pastviny.
§ 10.

(!) Pokial’ nie je usnesením dl’a § 17 menovite o pozemkových služobnostiaeh a reál
ných právach ináč ustanovené, zaniknú úpra
vou dl’a tohoto zákona pozemnoknižné bremená a dlžoby, viaznúce na nemovitostiach postúpených štátom do vlastníctva (plného
vlastníctva), a buďte, ide-li o vklad práva
vlastnického na celé pozemnoknižné teleso,
zároveň s vkladom práva vlastnického z úradnej moci vytreté, alebo ide-li o odpísanie plo
chy pozemkovej z dosavádnej pozemnoknižnej vložky, buď tento odpis převedený z moci
úřadu bez dlžob a bremien pozemnoknižných.
(2) PohFadávky štátu z nezaplatených častí
náhrady a pohťadávky veřejnoprávnych ústavov úvěrných z úverov k zaplateniu týchto
čiastok poskytnutých poživajú na nemovito
stiach, ku kterým sa nadobudnulo podťa tohoto
zákona práva vlastnického, zákonného práva
zástavného, ktorému přísluší přednost' predo
všetkými na nemovitostiach viaznucimi právami a pohťadávkami zo súkromoprávnych
titulov.
§ 11V odůvodněných prípadoch může štáf sú
časne s úpravami dťa tohoto zákona postúpiť
zdarma plochy pozemkové, potřebné pre ve
řejné cesty, veřejné priestranstvá alebo iná
veřejné účele v obciach, v ktorých území sú
osady, v ktorých dojde k úpravě vlastníctva
k nemovitostiam dťa tohoto zákona.
§ 12.

Pokial’ obce dťa tohoto zákona nabývajú
práv alebo přejímajú závazky, nie je k plat-
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nosU týchto právnych jednaní pre ne třeba
schválenia dohliadacích úradov.
§ 13.
í1) Do šest’ mesiacov odo dňa, kedy zákon
tento nadobudne účinnosti, oznámí příslušné
riaditeFstvo štátnych lesov a statkov (správa
příslušného banského a hutného závodu) vy
hláškou, oznámenou obvyklým spSsobom
v obci, v ktorej území je osada, i v osadě, že
osoby, súce v pomere osadníckom (§ 1.),
móžu v trojmesačnej lehote buďto priamo
alebo zástupcem, ktorěho si zvolia, sdělit’ mu
tieto údaje:

strálnej, znázorňujúca pozemky, o ktoré ide,
i navrhnuté úpravy.
(4) Příslušným súdom je, pokiaF osad
ník má z poměru osadníckeho len iné
práva alebo povinnosti než práva a povinnosti
na pozemky alebo na ich užitky, okresný súd
jeho bydliska, po případe jeho posledného bydliska v úradnom obvode riaditeFstva štátnych
lesov a statkov alebo správy štátneho ban
ského alebo hutného závodu a ak nie je toto
bydlisko známe, okresriý súd v sídle riaditeF
stva štátnych lesov a statkov alebo správy
štátneho banského a hutného závodu; v ostatných prípadoch je příslušným okrésný súd,
vjttorého území sú pozemky, ktorých alebo
užitkov ktorých sa týkajú práva a povinnosti
z poměru osadníckeho vzišlé.
(5) Práva a povinnosti na pozemky a ich
užitky. buďte uvedené v sozname pri osadě,
v ktorej sú tieto pozemky, a ostatné práva a
povinnosti pri osadě, v ktorej osadník bydlí,
alebo naposled bydlel, alebo ak nie je bydlisko
známe, pri sídle riaditeFstva štátnych lesov
a statkov (štátneho banského a hutného zá
vodu).
_(°) Orgány, vedúce kataster dané pozemkovej, sú zaviazané poskytnúť riaditeFstvu štát
nych lesov a statkov (správě štátneho ban
ského a hutného závodu) všetku pomoc potrebnú pre zhotovenie soznamu, menovite po
kiaF ide o údaje v odstavci prvom pod b) a*
o mapu zmienenú v odstavci treťom.

a.) měno, zamestnanie a bydlisko jednotli
vých osob, šucích v pomere v § 1 naznačenom;
b) označenie pozemkových ploch, o ktoré
ide, ako menovite ploch stavebných, dvorkov,
zahrádok domových, po případe spósobu vzdelania (rolí, záhrad, lesov atď.), a to dl’a čísiel
katastrálnych, alebo aspoň menom v mieste
obvyklom a aspoň přibližné ich výměry, ako
aj měno osady a obce katastrálnej;
c) na ktorom právnom základe, od ktorej
doby a za ktorých bližších podmienok osadník
štátnych pozemkov užívá alebo iné práva
k nim vykonává, a ide-li o spoluužívanie, mená
ostatnýeh spoluužívateFov a poměr ich podielov;
d) všetky ďalšie práva a povinnosti jednot
livých osadníkov ku státu z poměru v § 1 na
značeného ;
§ 14.
e) ocenenie (§ 8) všetkých vzájomných
Súd
zašle
jeden
rovnopis
soznamu a mapy
práv i povinností z poměru osadníckeho;
(§ 13) obecnému úřadu obce v ktorej území
f) návrhy na usporiadanie týchto práv a .1 e osada, o ktorú ide, a vyhlásí po dobu 8 týžpovinností v rámci predpisov tohoto zákona; dňov^ na tabuli pri súde a dá spospbom ob
g) ďalšie skutečnosti pre úpravu pomerov vyklým v tej obci i v osadě, o ktorú ide, vy
ďl’a tohoto zákona významné.
hlásit’, že každý može v uvedenej době buď
u súdu, alebo. u obecného (obvodného) notára
(2) Najdlhšie do uplynutia jedného roku od nahliadnuť do soznamu a mapy a podat’ prioznámenia tejto vyhlášky zašle riaditeFstvo pomienky. V tejže vyhláške súd upozorní na
štátnych lesov a statkov (správa štátneho možnost’ dohody dl’a §§ 18 a 19.
banského a hutného závodu) příslušnému
okresnému súdu na základe zmienenej vy
§ 15.
hlášky, případného miestneho šetrenia a všet
kých iných pomóčok, ktoré má pri ruke alebo
D) Po uplynutí zmienenej lehoty súd, opatktoré si može opatřit’, dvojmo pre každú riac z úradnej povinnosti, menovite vzhFadom
osadu zvláště sestavený soznam, obsahujúci na podané pripomienky, vysvetlenia a doplnecll’a možnosti presne a spoFahlive údaje uve nia snáď potřebné, vykoná o úpravě pomerov
dené v predchádzajúcóm odstavci pod a) až osadníckych v každej jednotlivej osadě
g).
miestné šetrenie:
(3) K soznamu tomuto buď připojená dvoj
(2) Doba i miesto šetrenia oznámené buďte
mo prehFadná mapa v měřítku mapy kata vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dní na tabuli
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•pri súde a spósobom obvyklým v obci, v ktorej území je osada, i v osadě.
(s) Vyhláška táto, vyzývájúca tiež všetky
osoby, ktoré sú v pomere osadníckom (§ 1),
by sa zúčastnily šetrenia, má obsahovat’upozornenie, že tí z nich, ktorí nebudú pri miestnom šetření osobné přítomní, alebo zákonným
zástapcom alebo plnomocníkom zastúpení,
budú pri ňom platné zastupovaní, pokial’ súd
neuzná za vhodné sriadiť im dl’a ustanovení
tohoto zákona opatrovníka, obecným (obvodným) notárom obce, v ktorej leží osada(§ 16),
ďalej poučenie o přípustnosti dohody dl’a paragrafov 18 a 19 tohoto zákona a ó tom, že
s výnimkou práv a povinností z poměru osad
níka ku bratskej pokladní zaniknú bez nároku
na náhradu všetky práva a povinnosti z po
měru osadníckeho, ktoré nebudú ohlášené
súdnemu orgánu miestné šetrenie riadiacemu najneskor do skončenia miestneho šetre
nia v tej ktorej osadě (§ 17), ako aj případné
dohody o týchto právach o povinnostiach dl’a
§§ 18 a 19 ujednané, ktoré nebudú súdu ohlá
šené najdlhšie v lehote stanovenej v druhom
odstavci § 18.
(4) Opis vyhlášky buď súčasne zaslaný do
poručené jak příslušnému riaditel’stvu štátnych lesov a statkov (správě banského a hut
ného závodu štátneho), tak i všetkým osadníkom, ktorých bydlisko je súdu známe.
§ 16.

í1) Pri miestnom šetření buďte, a to dl’a
potřeby pri súčinnosti svedkov, znalcov, památníkov a pod., zistené všetky z poměru
osadníckeho vzišlé práva a povinnosti každého
osadníka v osadě ku štátu, práva a závazky
státu k osadníkovi, ich právny základ alebo
aspoň skutečný nerušený výkon od 1. januára
1914 (§ 1 odst. posledný) i všetky skutečnosti
významné pre ich ocenenie (§8).
(2) Osoby, ktoré sa domáhájú úpravy právnych pomerov na základe tohoto zákona, pokial’ nebudú pri miestnom šetření účastné
osobné alebo zastúpené zákonným zástupcem
alebo plnomocníkom, zastupuje pri šetření
tom platné příslušný obecný (obvodný) notár obce, v ktorej leží osada, pokial’ súd pří
slušný dl’a §u 13 neuzná za vhodné sriadiť im
opatrovníka. Súd može z důvodných nríčin,
raenovite vtedy, Izá-li očakávať, že sa tým pokračoyanie zkrátí, zjednoduší alebo zťavní
alebo ide-li o spletité právně otázky, ustanovit’
společného opatrovníka alebo i viae opatrovníkov všetkým právě naznačeným osobám
I
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z tejže osady alebo váčšiemu počtu ich a má
tak urobit’, ak sa přesvědčí, že medzi osadníkmi niet o úpravě osadníckych pomerov shody.
Plnomocníkom može byť každá svojprávna
osoba.
(3) Výlohy, vzniklé uvedenou činnosťou
obecných (obvodných) notárov alebo opatrovníkov, hradia jednotliví zastúpení osadníci
dl’a poměru ceny práv (§ 8) im přiznaných
a buďte určené, nedojde-li k inej úmluvě,
usnesením súdnym dl’a § 17. Výlohy tieto sú
splatné do 30 dní odo dňa právoplatnosti
zmieneného usnesenia.
(4) Dohodu dl’a §§ 18 a 19 může obecný
(obvodný) notár alebo opatrovník dl’a predchádzajúceho odstavca sriadený ujednat’ te
prve vtedy, keď bolo zahájené miestné še
trenie v osadě.
§ 17.
(4) šetrenie miestné prevedie súd postupné
vo všetkých osadách tejže obce. Ide-li podťa
výsledku tohoto šetrenia aspoň v jednej
z týchto osád o pridelenie půdy iesnej alebo
pasienkov (§§ 4 a 6), vyžiada si súd po uply
nutí 30 dní po dni, kedy bolo skončené po
sledně z týchto šetření, rozhodnutie přísluš
ného župného úřadu o tom, či pridelenie sa
má stať do spoluvlastníetva oprávněných
osadníkov a či do vlastníetva obce. Rozhod
nutie to, ktoré sa má stať so zreteťom na mož
nost’ riadneho hospodárenia a na prejavené
prianie zúčastněných osadníkov, sdělí župný
úřad jednak příslušnému riaditelstvu štátnych
lesov a statkov (správě banského a hutného
závodu), jednak oznámí ho vyhláškou, vyvě
šenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli, sposobom obvyklým jak v obci, o ktorú ide, tak
i v každéj osadě tej to obce. Na rozhodnutie
župného úřadu může osadník podat’ v lehote
právě uvedenej u župného úřadu sťažnosť
k ministerstvu zemědělstva.
(2) Akonáhle rozhodnutie v predchádzajúcom odstavci uvedené nadobudne moci práva,
sdělí ho župný úřad súdu, vyhlásí ho spňsobom uvedeným v odstavci prvom a ustanoví
v tej vyhláške lehotu 30 dní pre prípadnú do
hodu podFa § 18. Súd riadiac sa týmto roz
hodnutím, upraví podl’a výsledku miestneho
šetrenia, po případe podFa dohody stráň,
(§§ 18 a 19) prizerajúc na vzájomný ich pro
spěch v medziach tohoto zákona usnesením
všetky práva i povinnosti všetkých osadníkov
tejže obce z poměru osadníckeho vzišlé.
(3) Nejde-li v tej ktorej obci o pridelenie
Iesnej půdy alebo pasienkov, upraví súd usne-
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sením podFa predpisov predchádzajúceho od
staven všetky práva i povinnosti všetkých
osadníkov z poměru osadníckeho pre každá
osadu zvláště po uplynutí 30 dní po dni, kedy
sa skončí miestné šetrenie, v tej osadě tejže
obce, v ktorej sa skončí naposled.
(4) V usnesení podFa odstaven druhého
alebo tretieho sud menovite rozhodne o každom účastníkovi, či a pokiaF je tu poměr
osadnícky a po případe, ktoré sú vzájomné
dosiaF nezaniklé práva a povinnosti z po
měru osadníckeho a aká je ich cena (§ 8),
vysloví zánik osadníckeho poměru a zmienených z něho vzišlých práv a povinností a určí,
ako sa práva a povinnosti tieto upravuj ú, me
novite ktoré pozemnoknizné změny majú na
stat’, či a jak veFká náhrada a kým sa má
platit’ dl’a § 9, ktoré podiely spoluvlastnické
náležia popřípadě jednotlivým osadníkem dl’a
§§ 4 a 6, ktorá podá lesná alebo ktoré pasienky pridéFujú sa obci atď. Pri tom súd na
návrh riaditeFstya štátnych lesov a statkov
(správy štátneho banského a hutného závo
du), podaný před skončením miestneho šetrenia v osadě přikáže, nedojde-li k inakšej do
hodě (§§ 18 a 19), v medziach predpisov to
hoto zákona osadníkovi (osadníkom) náhra
dou za plochy pozemkové, ktoré by jemu (im)
dl’a tohoto zákona malý byť přikázané, alebo
za práva, ktoré by jemu (im) takto malý byť
ku štátnym pozemkem přiznané, iné vhodné
položené a rovnakú cenu (§ 8) majúce štátné
pozemkové plochy do vlastníctva (spoluvlastníctva) alebo rovnakú cenu majúce práva na
takéto pozemkové plochy i proti voli osadníka
(osadníkov), jestliže sa tým dosiahne odstránenie enkláv, zaokrúhlenie alebo zcelenie štát
neho nemovitého majetku alebo odstránenie
enkláv z něho. Ustanovenie predchádzajúcej
vety platí obdobné tiež pre případy pridelenia
lesnej pódy alebo pastvin obeiam.
(3) Pre práva a povinnosti, upravené súdnym usnesením medzí štátom a bývalým osad
níkom, alebo obeóu, platia všeobecné právné
předpisy.
(c) Ku zmene kultury lesných pozemkov,
podmienenej súdnym usnesením, nie je třeba
ďalšieho úradného povolenia; súd dl’a potře
by může určit’ ku takýmto změnám primeranú
lehotu.
(7) Uzná-li to súd vzhFadom na ďalšie pokračovanie za vhodné, vydá pre každú pozemnoknižnú vložku, ktorá má byť sriadená,
zvláštně usnesenie.
(8) Pre súdné pokračovanie dl’a tohoto zá-

koná platia, pokiaF zákon tento neustanovilje
ináč, zásady pokračovania nesporného.
(°) Na usnesenie okresného súdu Izá podat’
u tohože súdu do 15 dní po doručení sťažnosť
ku sborovému súdu prvej stolice, ktorý roz
hodne s konečnou platnosťou, pokiaF nejde
o otázku, či kto je v pomere osadníckom po
dFa § 1. a či nie.
§ 18.
0) Do 30 dní od dňa, kedy sa miestné se
ti eme v osadě skončí, pokiaF sa týká v lehote
SO^dní ustanovenej v odstavci druhom § 17,
móžu sa jednotliví alebo všetci osadníci z osa
dy s riaditeFstvom štátnych lesov a statkov
(správou štátneho banského a hutného závo
du) dohodnúť v medziach tohoto zákona
o úpravě vzájemných práv a povinností z po
měru osadníckeho.
_ (2) Dohodu takto ujednaná oznámia účast
níci najdlhšie do ďalších 15 dní súdu, označiac
menovite presne práva a povinnosti, ktorýeh sa
týče, pozemky, o ktoré ide, a osoby, ktoré ich
majú nadobudnúť, umluvy o splatení náhrad
dl’a § 9, sposob prevedenia pozemnoknižného
poriadku, pozemkové služebnosti a reálné prá
va, ktoré je třeba v prospěch riadneho hospodárenia na štátnych pozemkoch sriadiť alebo
prevziať, podiely jednotlivých osadníkov v pří
padech §§ 4 a 6 atď. a po případe tiež ktoré
otázky zostaly dohodou neupravené, činí-li
sa oznámenie o dohodě poštou doporučeným
dopisom, nerátajú sa dni poštovej dopravy
do lehoty.
(3) DFa možnosti a potřeby buď súčasne
s oznámením dohody sdelený súdu aj náležitý
plán o změnách majetku nemovitého, ktoré
podFa dohody majú nastat’, alebo aspoň náčrt,
ktorý by dostatečné naznačoval tieto změny.
Dohoda táto buď zapísaná do protokolu
o miestnom šetření.
i4) Dojde-li takto k dohodě aspoň so dvoma
třetinami všetkých osadníkov tejže osady
o všetkých ich právach a povinnostiach z po
měru osadníckeho, može súd na návrh přísluš
ného riaditeFstva štátnych lesov a statkov
(správy štátneho závodu banského a hut
ného) upravit’ dl’a zásad v dohodě obsažených
poměry ostatných osadníkov v osadě i proti
ich voli.
§ 19.
Dohodou dFa predchádzajúceho paragrafu
može byť menovite dohovořené, že sa rušia vzá
jemné všetky práva a povinnosti štátu a osad-
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nika z poměru osadníckeho, za čo příslušné
riaditeFstvo štátnych lesov a statkov přikáže
osadníkovi vhodné iné nemovitosti státně
v cene (§ 8) rovnajúcej sa cene práv a nárokov, ktorých sa osadník vzdá, po odrátaní
hodnoty povinností, ktorých sa zbaví, alebo
že štát vyplatí osadníkovi rozdiel cien, pripadajúci v jeho prospěch dl’a prvého odstavca
§u 9, alebo že zaplatí zaň vo výške tohoto rozdielu náhradu (cenu přídělová) za iné nemo
vitosti, přidělené mu dl’a zákona přídělového
zo dňa 80. januára 1920, č. 81 Sb. z. a n.

§

20.

O) Ide-li o pridelenie štátnej pody v pří
padech §§ 3 c), 4, 5, 6 a druhej a tretej vety
štvrtého odstavca § 17, buď před ujednáním
dohody alebo před rozhodnutím súdným vyžiadané dobrozdanie příslušného župného úřa
du o tom, nevznikne-li tým ujma hospodáreniu na zbývajúcieh štátnych pozemkoch, po
případe značná ujma hospodáreniu vo štát
nych lesoch alebo pozemkoch.
(2) To isté platí v prípadoeh uvedených
v § 17, odst. 6.
§ 21.

Práva a nároky jak státu, tak i osadníka
z poměru osadníckeho, ktoré by neboly hlá
šené súdnemu orgánu, miestné šetrenie riadiacemu, najneskór do skončenia miestneho
šetrenia v tej ktorej osadě (§ 17), zanikajú
s výnimkou práv a povinností z poměru osad
níka k bratskej pokladní (§ 27) bez nároku
na náhradu. To isté platí o dohodách dl’a
§§ 18 a 19, ktoré by neboly sádu ohlášené
v leháte určenej druhým odstavcem § 18.
§ 22.

Útraty pokračovania dl’a tohoto zákona
hradí štát s výnimkou plynácou z ustanovenia
tretieho odstavca §u 16.
§ 23.
Všetky k prevedeniu tohoto zákona smerujáce právně a áradné jednania, podania, pro
tokoly a listiny sá oslobodené od kolkov a poplatkov, zvláště od poplatkov prevodných,
vkladných a evidenčných.
§ 24.
Miestneho šetrenia (§ 16) zúčastní sa tiež
uradník evidencie katastru dané pozemkovéj,
ktorý obstará, pokial’ toho třeba, situačný
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plán, na ktorého základe a dl’a právoplatného
usnesenia sádneho (§17) prevedá sa v pozemkovej knihe a v operátoch dané pozemkovej
všetky potřebné zápisy a to v prípadoeh
štvrtého odstavca § 9 na žiadosť osadníka
alebo obce doloženou dokladmi o splatení ná
hrady dl’a prvého odstavca a) § 9, po případe
aspoň dvoch čiastok náhrady di’a prvého od
stavca b) tohože paragrafu a v ostatných
prípadoeh z áradnej moci.
§ 25.
Zcudzenie alebo zaťaženie nemovitého štátneho majetku služebnostmi, ku ktorému do
jde v r. 1925 na základe tohoto zákona, i keď
odhadná cena jednotlivého predmetu v jed
notlivém případe bude převyšovat’ 100.000 Kč,
nezaráta sa do celkovej sumy 2,000.000 Kč
uvedenej v druhom odstavci čl. X. finančného zákona československej republiky zo
dňa 12. decembra 1924, č. 278 Sb. z. a n., ani
do celkovej hodnoty 500.000 Kč uvedenej
v treťom odstavci toho istého článku; totiež
platí v ďalších rokoch primerrne o obdobných
ustanoveniach budácich finančných zákonov,
pokial’ by zákony tie nemalý o věci tej iného
výslovného předpisu.
§ 26.
Pri převedení vlastníctva štátnych pozemkov na základe tohoto zákona zostáva státu
vyhradené právo na užitečné nerasty, menovite tiež živice (v to poěítajác zemné plyny)
i uhlie.
§ 27.
Práva a povinnosti osadníkov k bratskej
pokladnici zostávajá týmto zákonom nedo
tknuté.
§ 28.
Zákonom týmto nemení sa zák. čl. XXV.
z r. 1896, zákon zo dňa 27. mája 1919 č. 318
Sb. z. a n., o zaistení pody drobným árendátorom, ako aj zákony zo dňa 15. apríla 1920,
č. 311 Sb. z. a n., a zo dňa 1. apríla 1921, č.
166 Sb. z. a n., ktoré právě uvedený zákon doplňujá.
§ 29.
(!) Pokial’ bol před áčinnosťou tohoto zá
kona dohodou alebo dl’a zákonov uvedených
v § 28 alebo dl’a nariadenia ministra s plnou
mocou pre správu Slovenska zo dňa 9. apríla
1919, č. 63/1919 (č. 11 úřad. nov. z 12. apríla
1919) poměr osadnícky v jednotlivých prípa-
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doch zcela zrušený, zostane toto zřůšenie
týmto zákonom nedotknuté.
(2) Jestliže však došlo takto len ku čiastočnému zrušeniu poměru osadníckeho, zostáva
toto žrušenie zákonom týmto taktiež ne
dotknuté, avšak předpisy tohoto zákona platia i pre takýto poměr osadnícky a pre takto
nezrušené práva a povinnosti z něho.
§ 30.
Tento zákon nevztahuje sa na poměry
vzniklé tým, že boly alebo sú štátné pozemky
na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi prona
jaté, do árendy dané alebo iné práva k ním
alebo k ich užitkom sriadenó alebo vykoná
vané (na pr. i ako služné, mzda, deputát a
pod.) hoci v pomere námezdnom alebo inom
pomere podobnom, avšak ináč, ako na základe
poměru osadníckeho v smysle §u 1.
§ 31.
í1) Zákon tento, ktorého platnost’ je obmedzená na územie Slovenska a Podkar
patskej Rusi, nabýva účinnosti dva mesiace
po vyhlášení.
(2) Tým istým dňom pozbývá platnosti nariadenie ministra s plnou mocou pre správu
Slovenska zo dňa 9. apríla 1919, č. 63/1919
(č. 11 úřad. nov. z 12. apríla 1919).
(3) Prevádzať tento zákon ukládá sa ministrom zemědělstva, veřejných práč, spravedl
nosti, financií a vnútra.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Srba v. r.
Bečka v. r.
Malypetr v. r.

ve výši, uvedené v sazebníku, tvořícím sou
část tohoto zákona.
II. Osvobození od poplatků.
§ 2.
Mimo případy, uvedené v sazebníku při jed
notlivých položkách, jsou od poplatků osvo
bozeny:
A. Podle povahy úředního
úkon u
1. úřední úkony, k nimž daly podnět česko
slovenské nebo cizí úřady, veřejné korporace
a veřejné ústavy, pokud nejde podstatně o zá
jem soukromé strany;
2. úřední úkony, týkající se ochrany a za
stupování československých příslušníků proti
opatřením, která odporují mezinárodním
smlouvám nebo zásadám mezinárodního
práva;
3. podání, obsahující oznámení a návrhy
podstatně v zájmu veřejném;
4. úřední úkony ve všech odvětvích sociální
správy;
5. informace obchodního rázu, zejména
zprávy o obchodních poměrech, o úvěruschopnosti firem a úpadcích, dále oznámení jmen
právních zástupců, jednatelů a pod.;
6. podání ve věci vyměření nebo zákonem
přípustného snížení, vrácení nebo posečkání
s placením těchto poplatků; dále dotazy o způ
sobu úředních vyřízení;
7. stížnosti ve smyslu § 17 tohoto zákona;
8. řízení ve věcech vojenské povinnosti;
9. předběžná visa;
10. doporučovací listy.
B. Podle osobních poměrů po
platných osob

225.
Zákon ze dne 15. října 1925
o poplatcích za úřední úkony zastupitelských
úřadů československé republiky.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
I. Předmět poplatků.
§ 1Za, úřední úkony zastupitelských úřadů če
skoslovenské republiky se vybírají poplatky

1. diplomatická visa;
2. visa pro příslušníky cizích států na zá
kladě vzájemnosti;
3. pasy pro zaměstnance zahraniční služby
a jejich rodiny;
4. všechny úřední úkony pro osoby nema
jetné, jejichž nemajetnost jest úřadu známa
nebo hodnověrně osvědčena; úřední úkony pro
osoby, kterým bylo československým soudem
propůjčeno právo chudých pro určitou právní
věc, pokud s ní tyto úřední úkony souvisejí;
jedná-Ii se o příslušníky cizích států, vyžaduje
se vzájemnost.

