541

§ 4.

Provésíi tento zákon, Jenž nabývá účinnosti
dnem vyhlášení, náleží vládě.
T. Q. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Habrman v. r.
Dr. Hodža v. r..
jako ministr pro sjednocení zákonodárství a
organisace správy v Československé republice a
v zastoupení nepřítomného ministra veřejného
zdravotnictví a tělesné výchovy.
Klofáč v. r.
Hatnpl v. r.
Prášek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Sonntág v. r.,
jako ministr financí a jako správce ministerstva
pro zásobování lidu.
Dr. Winíer v. r.
. ,
. .
Dr. Veselý v. r„
íalco ministr spravedlnosti a v zastoupení ne
přítomného ministra železnic.
Dr. Heidíer v. r.
Staněk v. r.

dána zabraná půda do prozatímního pachtu (podpachtu), zaplatiťi správní příspěvek 5 Kč za každých 0'19 ha (z jedné měřice), na Slovenska
7'CO Kě z každé polovice katastrálního jitra, a to
předem za jedno smluvené pachtovní období.
Správní příspěvek zapraviti jest kolkem na pach
tovní smlouvě.
^ Zlomky do polovice poplatné jednotky se ne
počítají, zlomky přes polovinu počítají se za ce
lou poplatnou jednotku.
§ 2.
O vymáhání dlužného příspěvku správního
platí stejná pravidla jako o vymáhání poplatků.
'

§ 3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provést! jej ukládá se veškerému mini
sterstvu.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r.
Sonntág v. r„
jako ministr financí a jako správce ministerstva
pro zásobování lidu.
Čís. 254.
Klofáč v. r.
Dr, íleklíer v. r.
Zákon ze dne 9. dubna 1920
Švehla v. r.
o vybírání správního příspěvku k úhradě správ
Dr. Veselý v. r.,
ních výloh, spojených s prováděním. ® 63 zákona jako ministr spravedlnosti a v zastoupení ne
přítomného ministra železnic.
ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákona
Dr. Hodža v. r.,
přídělového), o prozatímním pachtu.
jako ministr pro sjednocení zákonodárství a
Národní shromáždění republiky Ceskosloven- | organisace správy v Československé republice a
v zastoupení nepřítomného ministra veřejného
ske usneslo se na tomto zákoně:
zdravotnictví a tělesné výchovy.
Habrman v. r.
Hanini v. r.
§ 1.
Prášek
v.
r.
Staněk
v. r.
K úhradě správních výloh, spojených s pro
Dr. Winter v. r.
váděním § 63 přídělového zákona o vnuceném
prozatímním pachtu, povinen je ten, komu bude

Ze státní tiskárny v Praze.

