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zkracuje se lhůta, v §u 24. zákona o spotřební dani 
z minerálního oleje ze dne 26. května 1882, č. 55 
ř. z., šesti měsíci vymezená, na dva měsíce.

Uvěřenou daň možno zapraviti až posledního 
dne druhého měsíce, jenž následuje po onom, ve 
kterém daň' byla předepsána.

• §4.

K zaplacení spotřební daně z cukru, která po
čínajíc dnem 1. března 1920 bude uvěřena, zkra
cuje se lhůta, vytčená v třetím odstavci §u 40 
zákona ze dne 20. června 1888, č. 97 ř. z., o dani 
z cukru, a vymezená v §u 6 zákona ze dne 
31. ledna 1903, č. 26 ř. z., z šesti měsíců na dva 
měsíce.

§ 5.

Zákon tento nabývá účinnosti pro celé území 
republiky Československé dnem 1. března 1920 a 
provedením jeho pověřuje se ministr financí.

T. G- Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Sonntág v. r.

Cis. 92.

Zákon ze dne 6. února 1920,

kterým se povoluje další státní podpora staveb
ního ruchu.

§ 1.

Na podporu staveb domů s malými byty po
dle zákona ze dne 23. května 1919, čís. 281 Sb. z. 
a n„ povoluje se' další částka 25,000.000 K, z níž 
lze podporovali také stavby zahájené roku 1920 
v městech a na venkově.

Částku, kterou jest podle § 2 zmíněného zá
kona zařaditi do rozpočtu budoucích let, jest při
měřeně zvýšiti.

§ 2.

Zemská politická správa může, vykonajíc 
dříve za součinnosti obce, kde se podnik nalézá, 
nutná šetření, uložiti držiteli podniku vyrábějícího, 
dodávajícího nebo dopravujícího hmoty stavební, 
by podnik provozoval způsobem, hovícím veřej- 
nému zájmu.

Nevyhoví-li tomu držitel podniku ve lhůtě 
Jemu stanovené, jest zemská politická správa 
oprávněna učiniti všechna potřebná opatření k vy- 
Bžitkováni podniku ve veřejném zájmu sama, a to 
zejména tím, že svěří dozor na provozování pod

niku, nebo provozování samo, veřejné korporaci, 
neb obecně prospěšnému stavebnímu sdružení1, 
nebo jednotlivé osobě, kterou v dohodě s korpo
rací, v jejíž prospěch se opatření děje, zvláště 
k tomu ustanoví.

Dozorem na provozování podniku pověřená 
osoba má jmenovitě právo stanovití cenu výrobků 
nebo dopravy podle kalkulace skutečných výdajů 
výrobních se započtením položek amortisačních, 
úrokových a ziskových, a právo určití stavební 
podniky, kterým se musí stavební hmoty dodati.

O převzetí neb odevzdání podniku a náhradě 
rozhodne zemská správa politická po šetření, pro
vedeném s rnajetníkem podniku, se zástupci pří
slušných úřadů a s ostatními zájemníky.

Z rozhodnutí zemské politické správy není od
volání. Pokládá-li se však některá strana rozhod, 
nutím zemské politické správy o náhradě škody, 
za zkrácenou, může žádali do roka ode dne doru
čení rozhodnutí zemské politické správy, za sta
novení náhrady u místně příslušného okresního 
soudu řízením nesporným., na Slovensku podle 
uherského zákonného článku XLI z roku 1881. 
O náhradě útrat platí obdobná ustanovení civil
ních řádů soudních.

Převzetí podniku může býti vykonáno, jak
mile byla náhrada složena k soudu, nebo jinak 
zajištěna.

Podnik budiž vrácen ve' stavu odpovídajícím 
odbornému provozu podniku po dobu opatření ve 
smyslu předchozích ustanovení.

Za škodu způsobenou ručí korporace, v jejíž 
prospěch opatření bylo učiněno.

Působnost zemské politické správy podle 
ustanovení tohoto paragrafu vykonává ná Sloven, 
sku a y území Podkarpatské Rusi župan (župan- 
ský úřad).

§ 3.

Zákon tento nabývá účinnosti duem vy
hlášení.

§ 4.

Ministrům sociální péče a veřejných prací se 
ukládá, aby tento zákon v dohodě se zúčastně
nými ministry provedli.

T. G. Masaryk v. r.

Tusar v. r.
Hampl v. r. Dr. Winter v. r.


