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43.
Zákon zo dňa 27. marca 1930, 

ktorým sa upravuje užívanie niektorých 
pastvin v zemiach Slovenskej a Podkarpato- 
ruskej v ročných pastevných obdobiach 

1930—1932.

Národně shromážděme republiky českoslo- 
venskej usnieslo sa na tomto zákone:

§ 1.
Majitelia (nájomci, užívatelia) pody, ktorí 

boli v ročnom pastevnom období 1929 povinní 
přenechat’ pódu na spoločnú pastvu podFa zá
kona zo dňa 26. apríla 1924, č. 87 Sb. z. a n., 
ktorým sa upravuje užívanie niektorých 
pastvin na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi 
v ročných pastevných obdobiach 1924—1929, 
sú povinní podu tú k tomu istému účelu pře
nechat’ i v ročných pastevných obdobiach 
1930—1932-, a to, nakotko z ustanovení § 4 
inak neplynie, v rozsahu dosavádnom.

§ 2.
Na toto užívanie pody na spoločnú pastvu 

máju nárok ti, ktorí na nej v pastevnom ob
dobí 1929 podl’a zákona v predchádzajúcom 
paragrafe uvedeného dobytok pásli alebo boli 
k tomu oprávnění, nemohli však oprávnenia 
toho použit’.

§3.
í1) Pokial’ dobytok osob naznačených v § 2 

má dostatočnú pastvu na pode, na užívanie 
ktorej na pastvu majú tielo osoby podFa toho 
istého ustanovenia nárok, alebo na akejkoFvek 
inej pode, na ktorej sú oprávněné pást’, može 
okresný úřad přiznat’ spoločné užívanie pastvy 
s týmito osobami na pode, na ktorú sa vzta
huje předpis § 1, tiež iným majiteFom dobyt

ka, ktorí o to požiadajú, nemajúc inde dosta- 
točnej pastvy pře svoj dobytok.

(2) Jestliže však dobytok osob v § 2 nazna
čených má už dostatek pastvy ind«, ako na 
pode, na užívanie ktorej na pastvu majú osoby 
tieto podFa § 2 nárok, móže okresný úřad při
znat’ túto podu na spoločnú pastvu výhradně 
iným majiteFom dobytka, ktorí o to požiadajú, 
nemajúc iňde dostatočnej pastvy pre svoj do
bytek.

§4.

i1) Ustanovenia § 1 sa nevzťahujú:
a) na lesy ochranné a lesy na pode s lieta- 

vým pieskom;
b) na lesy, kterých podá sa nehodí k inému 

trvalému hospodářskému používaniu, uvede
nému v § 4, odst. 1. zák. čl. XXXI/1879 (lesný 
zákon), jestliže aspoň před 5 rokíni už uply
nula zákonitá lehota zalesňovacia; to isté platí, 
uplynie-li právě zmienená 5 ročná doba teprv 
za účinnosti tohoto zákona;

c) na podu, ktorú majitel’, prv ako nastala 
povinnost’ přenechat’ ju na spoločnú pastvu, 
užíval ako role alebo dvojsečnej lúky.

(2) Užívanie ploch, v odst. 1., písni, b) a
c) zmienených, na spoločnú pastvu zostane 
dosavádnym užívateFom zachované, jestliže 
by vyFúčením týchto ploch z takéhoto užíva- 
nia bol ohrožený ich chov dobytka.

(3) V náhradu za plochy, ktoré sú stih
nuté užívacími právmi podFa odst. 2., ako aj 
za lesnú podu, ktorá nie súc uvedená v písm.
a) a b) odst. 1. je stihnutá takýmito právmi, 
móže okresný úřad na žiadosť majiteFa, po- 
danú v r. 1930 do 15 dní odo dňa vyhlásenia 
zákona a v ďalších rokoch do konca januára, 
přikázat’ užívanie pastvin na inom vhodnom 
pozemku toho istého majiteFa přibližné tej 
istej výměry a hodnoty, pokial’ dosavádné vy- 
úžitkóvanie nie je zemědělsky výhodnejšie. 
Okresný úřad vypočuje před rozhodnutím
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starostu obce, v obvode ktorej bývá váčšina 
tých, ktorí v predcháďzajúcom pastevnom ob
dobí pásli na zmienenej pode, jestliže tí, ktorí 
na tejto póde v predchádzajúcom pastevnom 
období pásli, neustanovia za tým účelom do 8 
dní od vyzvania úřadu troch společných zá- 
stupcov; okřesný úřad vyžiada si v tej istej 
lehote tiež mienku príslušnej obvodovej úřa
dovně štátneho pozemkového úřadu. Za tých 
istých podmienok a v tých istých lehotách 
móže okresný úřad po vypočutí oboch stráň 
prikázanie takéto previesť i z moci úradnej.

(4) Okresný úřad móže vóbec alebo čia- 
stočne zakázat’ užívanie pastvin na miestách, 
na ktorých sú výmole alebo ak je odůvodněná 
obava, že by tam výmole vznikly, pokial’ uží- 
vatelia takýchto pastvin neprevedú opatre- 
nia, ktorými sa ďalšiemu šíreniu výmoFov za
bráni.

§ 5.
O) Majitelia pódy (§ 1) sú povinní v r. 1930 

najneskoršie do 15 dní odo dňa vyhlásenia to
hoto zákona a v ďalších rokoch vždy do konca 
marca vykázat na svojej póde jednako po
třebný přístup (priehon) k póde užívanej za 
pastvu, ako i k najbližším napájadlom (vodě), 
jednak příhodné miesta, na ktorých si móžu 
užívatelia pastvy sriadiť poludňajšie a nočné 
ležiská pre svoj dobytok.

(-) Povinnost trpieť přístup (priehon) za 
miernu náhradu, ktorú, ak nedojde k dohodě, 
stanoví okresný úřad, majú aj všetcia iní ma
jitelia pódy, nakoFko neni iný přístup k póde 
užívanej za pastvu.

(!) Prenájom alebo iný převod práv užíva
cích podFa tohoto zákona získaných neni dovo
lený; osoby, ktoré by proti tomuto jednaly, 
móže okresný úřad vylúčiť zo společného uží- 
vania pastvin.

(-) Aby bolo zabezpečené usporiadané hospo- 
dárenie na pastvinách, ktorých sa užívá podFa 
tohoto zákona, vydá okresný úřad, prihliadajúc 
k miestnym pomerom, pre jednotlivé pastviny 
pasteyné poriadky podFa vzorných pravidiel, 
ktoré vydá zemský úřad. Okresný úřad móže 
uložit užívateFom povinnost platit primeraný 
príspevok na úpravu pastvin a určit spósob 
jeho použitia; výška tohoto příspěvku, ktorý 
třeba odvádzať okresnému úřadu, nesmie ročně 
činit viac ako polovicu poplatkov v § 7, odst. 2. 
a 3.stanovených.

(3) Užívatelia sú rukou společnou a neroz- 
dielnou povinní pastviny, ktorých sa užívá po
dFa tohoto zákona, udržovat v dobrom stave a 
prevádzať k tomu cieFu povrchová úpravu, 
ktorú možno previesť ručnou a tažnou silou. 
Ak nevyhovejú tejto povinnosti, móže im 
okresný úřad společné užívanie pastviny od
ňat ; to isté opatrenie móže učinit i vtedy, ak 
majú užívatelia ešte iné pastviny a ak ich ne
udržuj ú v dobrom stave.

§ 7.
(U Poplatky za užívanie určia sa dohodou.
(2) Ak nedojde k dohodě, platia tieto naj- 

vyššie sadzby:

§ 6.

Dcub dobytka

1 2
| na holiach,na polanách, 
j podpolanách (poloninách, 
podpoloninách) a na les
ných pastvinách poplatek 

j za kus v Kč za celé 
pastevné obdobie

na všetkých ostatných 
pastvinách poplatek za 

kus v Kč

za celé
pastevné
obdobie

za mesiac 
při pasení 
kratšom

rožný dobytok včetne byvolov výše dvoch rokov . , , 20 30 3

rožný dobytok včetne byvolov níže 2 rokov .... 10 15 2
koně výše 2 rokov............... 30 45 6
koně níže 2 rokov . . 20 30 4

kobyla so žriebaťom......................................... 40 60 8
ovca s jahňaťom, baran.................................................... 4 6 1
ošlpané výše 1 roku................................................ 9 13 2
ošipané níže 1 rolo................... . . . . , 6 9 1
koza s kozlařom................................................. 10 6 1
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(3) V poplatkoch týchto je zahrnutá i ná
hrada za užívanie naznačené v § 5,. odst. 1. 
Pripadne-li však na 2 katastrálně jutrá (po 
1600n0) viacej ako jeden kus dorastlého rož- 
ného dobytka alebo jeden dorastlý koň, pri 
čom sa nehtadí na mláďatá pod matkou, alebo 
5 oviec, alebo 3 ošípané, alebo 2 kozy, snižujú 
sa poplatky jednotlivými užívatelmi pastvy 
plátěné úměrně tak, aby celkový poplatok 
z jedného katastrálneho jutra nečinil pri pode 
uyedenej v štipci 1. predchádzajúcej tabulky 
viacej ako 10 Kč a pri pode uvedenej v štipci 2. 
tej istej tabulky viacej ako 15 Kč za celé pa- 
stevné obdobie a pri pastvě kratšej v pří
padech uvedených v štipci 2. tej istej tabulky 
viacej ako 3 Kč za mesiac. Poplatky sa rozpo
čítají! na jednotlivých užívátel’ov dl’a poměru 
vyjádřeného v tej istej tabulke.

(4) Pást’ kozy na lesných pastvinách na
značených v štipci 1, predchádzajúcej tabulky 
neni přípustné.

(5) ̂ Pre pastevné obdobie 1931 a 1932 možu 
najvyššie sadzby uvedené v odst. 2. a 3. byť 
so zreteFom na hospodářské poměry změněné 
vládnym nariadením.

(G) Ak nedojde k inej dt hode, sú poplatky 
splatné, ide-li o užívanie pastvy po celé pa
stevné obdobie, do 90 dní, pr i pasení kratšom 
do 30 dní od začiatku pastevi ého obdobia.

§ 8.

Priamy dozor nad pastvinám!, ktorých uží
vanie upravuje tento zákon, vykonává sta
rosta obce, v obvode ktorej sú 1 astviny.

§ 9.
Okrem případu dohody předpise a vyberie 

poplatky v § 7-zmienené starosta obce, v ob
vode ktorej sú pastviny; proti předpisu tomu 
možu strany podat’ u obecného úřadu tej istej 
obce do 15 dní odvolanie, o ktororn s konečnou 
platnosťou rozhodne okresný úřad. Právo

platné predpísané poplatky odvádza majite- 
l’ovi (nájemcovi, uživatelovi) pódy starosta 
obce, v obvode ktorej bývajú jednotliví uží- 
vatelia pastvy. Poplatky tie sa vymáhají! spo- 
sobom predpísaným pre výkon rozhodnutí 
(opatření) politických úradov.

§ 10.

Úmluvy o pastvě pre pastevné obdobie 
1930—1932 sú neplatné, nakolko odporuji! 
tomuto zákonu.

§ 11.

(4) Prevádzanie tohoto zákona nesmie byť 
na ujmu prevádzaniu zákona zo dňa 30. ja- 
nuára 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákona přidělo- < 
vého), a zákona zo dňa 8. apríla 1920, č. 329 
Sb. z. a n., v znění zákona zo dňa 13. júla 
1922, č. 220 Sb. z. a n. (zákona náhradového). 
Výpovědi, dané štátnym pozemkovým úra- 
dom podlá § 18 a zákona náhradového, posti
hu jú tiež užívacie práva získané podlá tohoto 
zákona na majetku zabranom štátom podlá 
zákona zo dňa 16. apríla 1919, č. 215 Sb. z. a 
n. (zákona záborového).

(2) Ak sa prevádzaňím pozemkovej refor
my zmenia poměry v užívaní pody, može 
okresný úřad v medziach zásad §§ 2 a 3 uží
vanie pastvin znova upravit’.

§ 12.

O) Zákon tento platí pre zeme Slovenská a 
Podkarpatoruskú a přiznává sa mu zpátná 
účinnost’ od 1. ledna 1930; pozbývá účinnosti 
dňom 31. decembra 1932.

(2) Zákon tento prevedie minister země
dělstva v dohodě so súčastnenými ministrami.

T. G. Masaryk v. r.

Udrža! v. r.
Bradáč v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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