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Az alapszabályok kivonata.
1. A széniczi takarékpénztár hivatala mindennap — vasár- és ünnepnapokat 

kivéve nyitva áll reggeli 9 órától déli 12 óráig minden betételek- és kivételekre 
nézve.

2. Be lehet tenni 25 krajczártól kezdve 5000 írtig osztr. ért. a pénztárnoki, 
könyvvezetői és biztosi aláírás alatt kiadandó könyvecske mellett, a kamatozás azon
ban csak az egész forintnál kezdődik.

3. A betett pénzhez akármikor és annyiszor, mennyiszer tetszik, lehet kisebb 
nagyobb összeget befizetni.

4. Kamatoztatása a betett vagy felfizetett összegnek kezdődik a hó első felében 
betett összegekre nézve, azon hó 16-ik, — a második felében betett vagy felfizetett 
összegekre nézve a következő hónap 1-ső napján; ezen időszaki arány tartatván a 
kivételekre nézve is.

5. Minden betett pénzek után 6°/0 kamat fizettetik.
6. A betett pénzek utáni kamat csak januárban kivehető, ha ki nem vétetik, 

ugyanazon hónapban a tőkéhez csatoltatik, és a betett tőkével hasonlóan kamatozik-
7. Zavarok elkerülése tekintetéből a krajczárok törtszámai számításba nem vé

tetnek.
8. Ha valaki 5000 frtnál többet kívánna betenni, annak mily feltételek alatti 

történhetését a választmány határozza el, hozzája adandó folyamodásra.
9. Felmondás a kivételre betételeknél :

50 frtig felmondás nélkül, 
100 „ 10 nap,
500 „ 1 hónap,

1000 frtig 2 
2000 „ 3
5000 „ 4

hónap.

lefolyása u tán ; nagyobb betételeknél pedig a 8-dik pont szerint a választmánynyal 
kötött egyezés értelmében történik. A felmondás szóval vagy bérmentes levél által 
történhetik.

10. Akár felfizetni, akár pénzét vagy kamatját kivenni kívánná a tulajdonos, 
mindezeket csak ezen könyvecske előmutatása mellett eszközölheti. Ha ez elveszne, 
vagy ellopatnék, azt azonnal jelentse be a hivatalban.

11. A fenebbi pontnál fogva tehát figyelmeztetik minden könyvtulajdonos, hogy 
könyvecskéjére — nehogy elvesszen vagy ellopassék — gondot viseljen.

12. Szabadságában áll az intézetnek, azon betétei vagy felfizetések további kama
tozását megszüntetni, melyeknek fel nem vett kamatjai az eredeti tőke mennyiségéig 
emelkedtek, hogy ha az illető fél egész idő alatt az intézetnél nem meg nem jelent; 
az elévülés azonban csak az utolsó betétei vagy felfizetés napjától számítandó 40 év 
után következik, és az elévült összeg a tartaléktőkéhez csatoltatik.

13. A kezelés és az intézetnek számadásai osztr. értékben vitetnek; ennélfogva :
14. valamint az intézet tőkepénzei osztrák értékben adatnak ki költsön, úgy 

viszont a felek által betett pénzek is ezen értékben fizettetnek vissza.
15. Minthogy betéteikor pénztárnok a pénzt betevő előtt megszámlálva veszi 

át, úgy viszont kivételkor megszámláltan adja át az illetőnek, kinek szabadságában 
áll azt újra annyival inkább átolvasni, mivel a fizető asztaltóli távozás után többé 
hiánypótlást nem követelhet.





1. Úradnia miestnosť senickej sporiteTny otworená je každodenně — wyjmúl 
nedele a swátku — od 9. hodiny ráno až do 12. hod. poledne jak pre wložky tak a] 
pre wyplatky.

2. Přijme sa každá summa počna od 25 kr. až po 5000 zl. r. č. na jędrni 
skrz pokladníka, knihwedúciho a dówernika podpisami knižočku; ale zúročenie počni 
sa až od jednoho zlatého.

3. K  wloženým peniazom možno zase a kol’kokrát l’ubo wätssiu aleho menši 
summu připlatit.

4. Zúročenie wložiek aleho priplatkow, ktorie sa w prwej polowici mesiaca stal} 
začina sa 16-tým toho mesiaca, — w druhej polowici wloženej aleho priplatena 
summy až od l-lio nasledujúceho mesiaca. Tento poměr času zádrži sa aj pri wýl 
platkoch.

5. Od každej wloženej summy piati sporitel’na 6 procentów.
6. Úroky od wloženýeh penazi možno len w januári wyzdwihnúť, jestli s 

nevyzdwihnú, pripočtujú sa k istine a zúročia sa tak jak wložená summa.
7. K wyhnutiu mýlkam sa zlomky krajciarow nebudu účtowat.
8. Jestliby kto wiac ako 5000 zlatých wložit chcel, tak o wýminkách po 

ktorými by sa to stát mohlo, rozhodne wýbor, následkom jemu predostretej žiadost
9. Wýpowed dotýčne wyzdwihnutia wložiek:

W ý ť a h  zo S t a n ó w .  

po 50 zl. 
» 100 „ 
„ 500 „

netřeba,
10 dni,

1 mesiac,

po 1000 zl.„ 2000 „ 
5000

2 mesiace,
3 „
4

Pri watšich summách stane sa dl'a 8. punktu w smysle záwazku urobenom s wýl 
borom.

10. Každé připlácáme a wyplácenie istiny alebo úrokow stať sa móže len pi 
ukázáni tejto knižočky. Jestliby sa táto stratila alebo ukradená bola, má sa to be 
odkladu pri úradu sporitel’ny oznámit.

11. Preto odporúča sa každému wlastuikowi, aby si swoju knižočku dobr 
opatrowal.

12. Zanecháwa sa na w61i ústawu dalšie zúročenie takých wložiek alebo pri 
platkow zastawiť, ktorých newyzdwihnuté úroky wýšku pčwodnej istiny dosiahly 
jestli sa wlastník w běhu celého času u sporitel’ny neohlásil. Úplná prežitosť nastúd 
wšak až po 40 rokoch od dňa poslednej wložky alebo priplatku — k dobrémJ 
záložnej istiny.

13. Manipulácia a účtowania ústawu wedú sa w rakúskom čisle.
14. Jako ústaw wšetkie kapitále w rakúskom čisle požičiawa, tak práwe aj 

wšetkie wložky w tom čisle stranám wypláca.
15. Ponewáč pri odbierani wložiek pokladník peniaze před wložiteTom očitan 

prijima, a takowé pri wýplate na podobný spösob patřičnému odowzdáwa, tak slo 
bodno i tomuto wyzdwihnuté peniaze si na wýplatnom stole ocitat, lebo po wzdálen 
sa od tohoto žiadnej náhrady wiac požadowať nemože.

Záda sa, aby každý swoju knižočku čistú a na kolko možno nepokrčenú zaJ 
chował.


