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vrhy na preloženie výkonného personálu čest
ného, na jeho potrestanie a iné návrhy osob- 
nej povahy;

2. vo veciach ciest, ktoré pre veřej nú do
pravu sriaďujú, udržujú a spravujú sú- 
kromníci, společnosti a spolo- 
čenstvá (družstvá):

a) nariaďovať a prevádzať miestné po- 
chodzky pri sriaďovaní týchto ciest, ako aj 
rozhodovat’ v I. stolici podl’a §u 57, odst. 1., 
a §§ 60, 63 a 65, odst. 2. zák. čl. 1/1890,

b) obstarávat’ pri povolovaní prievozov a 
prievozných člnov (koffip) posobnost’, ktorá 
je v §§ 74, 75 a 76 zák. čl. 1/1890, vykradená 
podžupanovi.

§ 2.

Toto nariadenie nabýva účinnosti dňom vy- 
hlásenia a prevedie ho minister vnútra v do
hodě s ministrom veřejných práč. .

černý v. r.
Dr. Krčmář v. r. 
Dr. Říha v. r. 
Syrový v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Dr. Haussmannv.

Roubík v. r.
Dr. Schieszl v. r. 
Dr. Peroutka v. r. 
Dr. Slavik v. r. 
Dr. Fatka v. r.

191.
Vládně nariadenie 

zo dňa 17. septembra 1926
o úpravě výkonnej služby pre veřejné štátné 

cesty na Slovensku.

nych ciest a objektov na nich, podávat’ nad- 
riadenému úřadu o ňom zprávy a návrhy na 
opravy a na udržovacie práce a ak je toho ne
zbytné třeba, činit’ priamo potřebné bezpeč
nostně opatrenia,

c) zhotovovat’ technické operáty a rozpočty 
pre stavbu a udržovanie štátnych ciest a ob
jektov na nich, pokial’ si takéto práce nevy- 
hradily nadriadené úřady,

d) viesť všetky jednania ku zabezpečeniu 
potřebných dodávok a prevádzanie práč a do- 
zerať na správné a smluvným závázkom od- 
povedajúce prevádzanie týchto dodávok a 
práč,

e) nakladať podriadeným personálom štát- 
nej cestnej a mostnej služby a dohliadať na 
jeho výkony a jeho činnost’ ako orgána cest
nej policie, konat’ v medziach inštrukcií a po- 
kynov nadriadených úradov (orgánov) vý
konná službu vo veciach osobných, vyplýva- 
júcu z práva priameho dozoru na personál, 
najma pokial’ ide o prevedenie opatření, ktoré 
nie sú mimoriadné, podlá směrnic vydaných 
o tom administratívnym predpisom alebo po- 
kynom nadriadených úradov, ak niet o výklade 
týchto směrnic pochybností, ako je zariaďo- 
vanie výplat platov podlá vydaných poukazov, 
udelovanie normálnej dovolenej, opatrenie 
jeho subštitúcie, podávanie návrhov na ude- 
lenie mimoriadnej dovolenej, na preloženie, na 
potrestanie, pokial okresný úřad podlá plat
ných predpisov alebo inštrukcií nie je k tre- 
staniu sám oprávněný, ďalej vedenie evidencie 
o uložených trestoch a vóbec podávanie ná
vrhov v osobných veciach' tohoto personálu 
nadriadenému úřadu,

Vláda Československej republiky nariaďuje 
podlá §u 3, odst. 3., zák. čl. 1/1890, o veřej
ných cestách a mýtach a §u 1 zákona zo dňa 
27. mája 1926, č. 85 Sb. z. a n., o posobnosti 
ministerstva veřejných práč vo veciach veřej
ných ciest a mýt na Slovensku a v Podkarpat- 
skej Rusi:

§ 1.
Výkonná služba pre štátné cesty na Sloven

sku upravuje sa tak, že v příslušných územ- 
ných obvodoch posobnosti náleží

1. okresným úradom
a) pečovat’ o riadné udržovanie štátnych 

ciest a o hospodárné použitie peňažných pro- 
striedkov k tomu povolených s náležitým zře
telem na vydané inštrukcie,

b) zišťovať pri příležitostných alebo naria- 
dených pravidelných prehliadkach stav štát-

f) obstarávat’ akékolvek práce a úkony, 
ktoré im s případu na případ uložily nadria
dené úřady v příčině stavby, správy a udržo- 
vania štátnych ciest a mostov;

2. župným úradom
a) dozerať na riadné obstarávanie výkonnej 

služby cestnej okresnými úřady a konat’ pra
videlné (škontrovné) i mimoriadné pre- 
hliadky štátnych ciest a mostov,

b) schvalovat’ návrhy na doležitejšie 
úpravy a opravy štátnych ciest a objektov 
na nich, povolovat’ práce a dodávky, pokial 
náklad na ne hradí sa z riadnych úverov ce
stovných a nepřesahuje v jednotlivom případe 
sumu stanovená ministerstvem veřejných 
práč,

c) zhotovovat’ technické operáty a rozpočty 
na stavby a práce, pokial tieto úkony nevy-
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hradí ministerstvo veřejných práč pre seba 
alebo pre svoj referát v Bratislavě,

d) sestavovat’ podklady pre štátny rozpočet 
v obore správy štátnych ciest a mostov a ho- 
spodáriť s prostriedkami štátneho rozpočtu 
pre udržovanie štátnych ciest a mostov, ako 
aj s prostriedkami mimoriadnymi, ktoré im 
budú zvláště přikázané, v medziach finanč- 
ných zákonov, prevádzacích predpisov k ním 
a zvláštnych pokynov vydaných v tomto srnere 
ministerstvom veřejných práč s tou výnim
kou, že poukazovanie súm k ťarche týchto 
úverov olostaráva až do ďalšej úpravy podfa 
návrhov župných úradov referát ministerstva 
veřejných práč v Bratislavě,

e) vybavovat’ osobné věci všetkých výkon
ných zamestnancov cestnej správy, pokial’ ne- 
prislúchajú okresnému úřadu a nie sú alebo 
nebudú platnými předpisy alebo inštrukciami

vykradené referátu ministerstva veřejných 
práč alebo priamo tomuto ministerstvu; pri- 
slúcha mu tedy prekladať zamestnancov na 
iné služobné miesta v župě, udefovať mimo- 
riadné dovolené, prevádzať kvalifikačně a dis
ciplinárně pokračovanie a tomu podobné.

§ 2.

Toto nariadenie nabýva účinnosti dňom vy- 
hlásenia a prevedie ho minister veřejných 
práč.

černý v. r.
Dr. Krčmář v. r. Dr. ScMeszl v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Kállay v. r.
Syrový v. r. Dr. Peroutka v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Slavik v. r.
Roubík v. r. Dr. Fatka v. r.
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