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Sbírka zákonů a nařízení
sIsléo. cesis.®slověnsls.ét&©.

Částka LXXXI. Vydána dne 12. července 1919.

tíbiah : (Čís. 880.—382.) 880. Nařízení, kterým a ■ upravují služební a hmotné poměry finanční stráže na Slo
vensku. — 381. Nařízeni o zvýšení nejnižšich po itků finanční stráže na Slovensku. — 382. Zákon 

o ná iradě majitelům půdy, kteří byli válkou pošk zeni.

Cis. 380.

Naiízení vlády republiky Československé 

ze dne 7. července 1919, 
kterým se upravují služební a hmotné poměry 

finanční stráže na Slovensku.

Na základě § 14 zákona ze dne 10. prosince 
- 1918, č. 64 Sb. z. a se nařizuje:

§ 1.

Platnost předpisu pro finanční stráž zavede
ného v Cechách, na Moravě a ve Slezsku vyne
sením bývalého rakouského ministerstva financí 
z 19. března 1907, č. 21.134 vl. vest. č. 45, i všech 
jeho pozdějších změn rozšiřuje se i na území Slo
venska.

§ 2.

Drahotní přídavek zavedený v bývalém Ra
kousku nařízením ministerstva financí z 11. září 
191S, č. 333 ř. z., platí též pro zřízenectvo finanční 
stráže na Slovensku.

§ 3.

D o I. třídy aktivních přídavků patří místa: 
Bratislava, Košice;

d o II. t ř i d y aktivních přídavků patří místa: 
Komárno, Trenčín, Nové Město n. V., Dolní Kubín, 
Bal. Děrmoty, Báňská Bystrica, Prešov, Lipt. Sv. 
Mikuláš, Lučenec, Vel. Báně, Nitra, Užhorod, 
Žilina;

do IIÍ. třídy místa: Zlaté Moravce, Bá- 
novce, Bardejov, Bystrica, Cača, Nové Zámky, 
Nová Ves, Hlava, Ipol, Šiáhy, Levoča, Trnava, 
Velké Topolčany, Orsova, Píštany, Rimská So
bota, Salgotarjan, ŠCavnicá, Samorja, Turčanský 
Sv. Martin, Zvolen a

do IV. třídy místa: Všechny ostatní obce.

§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti od 1. června 

1919.
§ 5.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se ge
nerální finanční ředitelství v Bratislavě.

Ministr Československé republiky s plnou mocf 
pro Slovensko:

Dr. Vávro Šrobár v, r.

Cis 381.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 7. července 1919

0 zvýšení nejnižších požitků finanční stráže na
Slovensku,

§ 1.

Požitky zřízenců finanční stráže na Sloven
sku do státní služby nově přijatých, jakož i zří
zenců z bývalé maďarské finanční správy pře
vzatých — zvyšují se přechodně pro svobodné 
na měsíčních 300 K — Pro ženaté na měsíčních 
400 K. Vzhledem na mimořádné poměry budou 
požívati až do odvolání měsíčně přídavku svo
bodní 50 K, ženatí 100 K.

§ 2.

V tomto měsíčním minimu zahrnuty jsou 
všecky požitky finanční stráže kromě příspěvku 
na oděv, na řemení, stravného, přenůšek, jakož
1 čtvrtročních přídavku (náhlých výpomocí).

§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. červ
na 1919.
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^ 4.

Provedení tohoto nařízení ukládá se ministru 
s plnou mocí pro Slovensko.

Švehía v. r.. v zastoupení min. předsedy.

Dr. Rašín v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Zahradník v. r. 
Staněk v. r.

Dr.

Prášek v. r. 
Kíofáč v. r.
Dr. Soukup v. r. 
Dr. Winter v, r. 
Stříbrný v.- r. 

Rrtiban v r.

' !,v Cis. 382.

Zákon ze dne 27. oervaa ISIS

o náhradě majitei&m piidy, kteří byli válkou 
poškozeni.

Na základě usnesení Národního, shromáždění 
nařizuje se:

§ 1.

Ustanovení tohoto zákona piatí s výjimkou 
§ 11 o oné zemědělské půdě s případným příslu
šenstvím, jež byla dána do nájmu bud v celku 
nebo v částech podle nájemní smlouvy, uzavřené 
před 28. říjnem 1918, a pokud:
a) buď výměra veškeré půdy zemědělské témuž 

majiteli vlastnicky náležející, nepřesahuje 
100 ha a není menší 1 ha. nebo pokud půda ta 
není menší než 1 ha a pokud čistý katastrální 
výnos této půdy není větší než 2000 K,

b) jednotlivé části zemědělské půdy majitelem 
do nájmu dané nepřesahují výměry 800 čtve
rečních sáhů (1 korce).

Byla-li zemědělská půda dána do nájmu v čá
stech, z nichž jednotlivé nepřesahují výměry 800 
čtv. sáhů, platí ustanovení tohoto zákona pouze 
o částech, tuto výměru převyšujících.

§ 2.

Odaje v § i uvedené buďtež posuzovány 
podle zápisii v pozemnostních arších, pokud by 
tyto zápisy pozdějšími úředními šetřeními neb 
údaji nebyly opraveny.

§ 3.

Nájemce pozemku s případným příslušen
stvím, uvedených v § 1, jest povinen nahradit! 
majiteli pronajaté půdy válečnou přirážku k dani 
pozemkové podle zákona ze dne 28. srpna 1918, 
č. 280 ř. z., majiteli nařízenou a na pozemky pro
najaté po dobu nájmu příslušející, posťihuje-li 
podle ustanoven! smlouvy nájemní placetu této

dávky majitele, a byla-li smlouva nájemní uzavře
li;! před 2. zářím 1916.

§ 4.
Majitelé pronajaté půdy s případným příslu

šenstvím, kteří uzavřeli nájemní smlouvu před 
28. říjnem 1918, mají mimo to nárok na náhradu 
měnovou za znehodnocení jejich majetkové pod
staty a náhradu drahotní, stanovenou v poměru 
k čistému nájemnému v této výši čistého nájem
ného:
a) pro majitele, kteří uzavřeli, nájemní smlouvy 

před 1. lednem 1915: 20% za rok 1914, 40% 
za rok 1915, 60% za rok 19!6, 80% za rok 
1917, 100% za rok 1918 a 50% za rok 1919;

b) . pro majitele, kteří uzavřeli nájemní smlouvy
r. 1915: 17% za rok 1915, 34% za rok 1916, 
51% za rok 1917, 68% za rok. 1918 a 34% za 
rok 1919;

c) pro majitele, kteří uzavřeli nájemní smlouvy 
r. 1916: 14% za rok 1916, 28% za rok 1917, 
42% za rok 1918, 21% za rok 1919;

cl} pro majitele, kteří uzavřeli nájemní smlouvy 
r. 1917: 12% za rok 1917. 24% za rok 1918, 
12% za rok 1919;

e) pro majitele, kteří uzavřeli nájemní smlouvu 
v době od 1. ledna do 28. října 1918: tl% za 
rok 1918 a 11% za rok 1919.
Nevztahuje-li se platnost nájemné smlouvy na 

celý, určitý rok, stanoví ,se náhrada ppdle nájem
ného. příslušejícího na dotčenou část roku.

§ 5.

Označením „čistý nájem41 vyrozumívá se ve
škerá v penězích i naturáliích placená náhrada za 
užívání pronajaté půdy bez daní a veřejných dá
vek, jakož i případná náhrada za užívání propůj
čeného příslušenství a inventáře, jež- musí: býtí 
nájemcem po uplynutí nájmu vráceny.

Výše uvedené přirážky k platům naturálním 
buďtež zapraveny v penězích podle stanovených 
cen maximálních.

§ 6.
Majitel, jenž činí požadavky, naznačené v § 3 

a 4. jest povinen ohlásiti to nájemci s přesným 
udáním velikosti svých požadavků, pokud jest mu 
známa (válečná přirážka k dani pozemkové podle 
§ 3) nejdéle během jednoho měsíce od počátku pů
sobnosti tohoto, zákona, jinak tyto nároky zani
kají.

§ 7.
, O povinnosti a velikosti těchto náhrad povo

lán jest rozhodnouti okresní, soud. v jehož okresu 
je pronajatá půda, sporným řízením.

§ 8.
Náhrada musí býti zaplacena v nynější koru

nové měně československé a v kursovní paritě 
této měny s měnou smlouvy nájemní.


