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.? 6.
Výpkríu první poloviny povolené subvence
poukáže příslušná zemská správa politická, když
státní stavební úřad při okresní politické správě
zjistí, že stavba byla dle schválených piánu á
rozpočtu solidním a odborným způsobeni až
včetně řádného zakrytí budovy provedena. Od
chylky od schválených stavebních plánů a roz
počtu připustiíi možno, jen v zcela podřízených t
podrobnostech; zejména nesmí býti zmenšen'
objem stavby a celková užitečná plocha podla
hová. Stavebník, žádaje zá poukaz první polo
vice subvence, musí úřadu vykázati, že dal vlo
žit! na stavební parcelu, o niž jde, předkupní
právo pro stát neb obec podle prohlášéní jím
vydaného.
O poukazu první polovice subvence uvědomiti jest ministerstvo financí a ministerstvo ve
řejných prací, jimž zašle sc po opisu protokolu
o zjištěném zakrytí stavby. Oběma minister
stvům předloží se současně knihovní výměr
o vkladu předkupního práva.
• § 7.
Aby se mohla vyplatiti druhá polovina sub
vence, zjistiti jest obdobně jako v předchozím
paragrafu, příslušným státním stavebním úřa
dem,. že celá stavba jest dle schválených plánů
a rozpočtů způsobem solidním a odborným úplně
provedena a dokončena a že povolení k obý
vání bylo dle ustanovení stavebineh „řádů vy
dáno. Pro odchylky od stavebních plánů a roz
počtů platí totéž, co bylo řečeno v § 6.
Zemská politická správa předloží odůvod
něný návrh na vyplacení druhé poloviny sub
vence s opisem protokolu, povolení k obývání
budovy, plánů schválených dle skutečného pro
vedení ministerstvu veřejných prací, které, nebude-li závad, zmocní po dohodě s minister
stvem financí zemskou správu politickou k vy
placení druhé poloviny subvence.

vensku a v území Podkarpatské Rusi státní sta
vební úřady, zřízené ve smyslu uherského zák.
čl. XXIV: 1874 a nařízení čís. 3204 z r. 18S7.
§ 10.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provedením jeho se pověřují /minisíři
veřejných prací, sociální péče a financí.
v-

Tusar v. r.
Švelila v. r.
johanis v. r.
Dr. EngHš v. r.
Dr. Meissner v. r.
Habnnan v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Moíoweíz v. r. Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Stříbrný v r.
Prášek v. r.

Dr. Vrbenskv v. r.

Cis. 382.
iffařízení v.ády republiky československé
ze dne 4. června 192©
o žádostech za poskytnutí výhody dle zákona ze
dne 7. dubna 1920, čís. 230 Sb. z. a n., jímž se vy
dávají zvláštní ustanovení pro civilní státní za
městnance, kteří válkou byli zdrženi ve výkonu
nebo nastoupení civilní služby státní.
Na základě § 21 zákona ze dne 7. dubna 1920,
č. 230 Sb. z. a n.} jímž se vydávají zvláštní usta
novení pro civilní státní zaměstnance, kteří vál
kou byli zdrženi vc výkonu nebo nastoupení ci
vilní služby státní, nařizuje se toto:

§ 1.
O výhodu prováděného zákona žádati jest
těm, kteří jsou, ve státní službě ustanoveni anebo
kteří do ní přijati budou do dne účinnosti tohoto
nařízení, do 60 dnů počítajíc ode dne této účin
§ 8.
nosti.
Nastala-li však účinnost v době, kdy žadatel
Poukázané částky subvence vypluli se po byl ještě ve svazku vojenském nebo pokud trvala
srážce kolkovného.
jiná v § 2, odst. 1., prováděn^io zákona vytčená
§ 9.
skutečnost, počíná lhůta dnem, jímž žadatel pře
ložen byl do neaktivního stavu, případně, kdy
Pokud v nařízení mluví se o okresní správě
cna jiná skutečnost pominula. V posléz uvedených
politické, vyrozumívá ~se tím na Slovensku případech
může ústřední úřad svoliti, aby lhůta
a v území Podkarpatské Rusi administrativní počala teprve dnem, kdy žadatel se vrátil do úze
vrchnost í. stolice. Působnost, jež podle tohoto
nařízeni přísluší zemské správě politické, vyko mí republiky Československé.
Těm, kteří vstoupí do státní služby teprve po
nává na Slovensku a v území Podkarpatské ;
dmu účinnosti tohoto nařízení, jest o výhody pro^
Rusi župní úřad. 2upni úřad v Bratislavě před váděného
zákona žádati do 6T dnů od nastoupení
kládá žádosti týkající se staveb v obvodu to
služby.
hoto města přímo ministerstvu veřejných prací
§ 2.
(§ 3, poslední věta).
O žádostech rozhoduje ústřední úřad v c'0‘
Působnost státních stavebních úřadů při
okresní správě politické obstarávají na Slo hodě s ministerstvem financí a vnitra.
y
I

Okolnosti, které žadatel ve své žádosti uvá
Lhostejno jest, zda notáři tito složili slib podí, buďtež doloženy dle možnosti písemnými do ; slušnosti republice Československé (§ 2 zákona
klady. Svědectví buďtež k důkazům nabídnuta ze dne 10. prosince 1918, č. 64 Sb. z. a n.) čili nic
jen výjimečně; pokud bylo by se obávati, že by a zda byli v úřadech svých ministrem splnomoctento důkaz mohl býti zmařen, budiž v žádosti něným pro správu Slovenska prozatímně neb
výslovně k tomu poukázáno.
trvale potvrzeni, dále zda úřad svůj skutečně vy
konávají
či jsou mimo službu (na dovolené,
V žádosti budiž výslovně uvedeno., zda se
žadatel k vojenské válečné službě bývalého státu v perisi anebo vůbec z úřadu se vzdálili, aniž se
Řakousko-Uherského dobrovolně přihlásil a pakli úřadu výslovně vzdali), ať již berou požitky ně
ano, z jakého důvodu, zda a po jakou dobu konal jaké čili nic.
službu vojenskou válečnou v zápolí a v jakém vo
Propuštění obecních a obvodních notářů bez
jenském postavení, a konečně, zda a v jakém roz
všech nároků, které bylo vysloveno ministrem
sahu bylo k jeho válečné službě vojenské přihlí spínomocněným
správu Slovenska podle § 14.
ženo již při jeho jmenování nebo pro zařádění ak 1., nařízení zepro
dne 5. března 1919, č. 55a Adm.,'
aneb pro postup do vyšších požitků.
zůstává v platnosti a propuštění notáři nejsou to
muto nařízení podrobeni.
^Nařízení toto, jež nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, provésti jest všem ministerstvům.

Tusar v. r.,
jako ministerský předseda, v zastoupení nepří
tomného ministra zahraničních věcí a jako
správce ministerstva Národní obrany.
Švehla v. r.
Ur. Meissner v. r.
Ur. EnpUš v. r.
Sonníág v. r.
říabrman v. r.
Dr. Winter v. r.
Ur. řiotoweíz v.
Stříbrný v, r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v, r.
Prášek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Johanis v. r.
Dr. Dérer v. r.

2. Obecní a obvodní notáři, kteří byli teprve
za trvání republiky ustanoveni, buď volbou nebo
tak, že byli prozatímně neb trvale jmenováni mi
nistrem _ spínomocněným pro správu Slovenska
neb orgánem jiným (na př, županem).
§ 2.
Žádosti za ustanovení obecním neb obvodním
notářem buďtež podány do 60 dnů, počínajíc dnem
15. dubna 192CLi,J. do 14. června 1920 u úřadu
ministra šplnomocTÍěného pro správu Slovenska
a buďtež k nim připojeny v prvopise nebo ověře
ném opise všechny doklady pro rozhodnutí o- žá
dosti nutné.
§ 3.

Čís. 383.
Kíaříseití vlády republiky československé
ze dne 4, června 1920
k provedení zákona ze dne 22. března 1920,
č. 211 Sb. z. a n., o obecních a obvodních notářích
na Slovensku.
Na základě §§ 1 a 18 zákona ze dne 22. března í^O, č. 211 Sb. z. a n., o obecních a obvodních
notářích na Slovensku, se nařizuje:
§ 1.
Žádost za ustanovení obecním neb obvodním
notářem na Slovensku ve smyslu § 5 zákona po
vinni jsou podat! všichni obecní a obvodní no
táři na Slovensku.
To jsou:
1. Obecní a obvodní notáři, kteří byli'ustanovenl volbou podle uherských zákonů před 28. říj
nem 1918.

i

Obecním a obvodním notářům, kteří žádosti
ve lhůtě stanovené v § 2 tohoto nařízení nepodali,
buďtež uplynutím lhůty'jakékoli služební požitky,
požívají-li jich dosud, zastaveny (§ 6 zákona).

§4.
O"'žádostech za ustanovení obecním neb ob
vodním notářem na Slovensku rozhoduje dle vol- ,
ného uvážení ministr vnitra (§ 4 zákona) výslech- ^
nuv ministra splnomocněného pro správu Sloven
ska. Ustanovení obecních a obvodních notářů
stane se nejpozději ke dni 1. srpna 1920 (§ 6 toho
to nařízení).
K žádostem, jež byly podány po Unitě uve
dené v § 2 tohoto nařízení, nebudiž přihlíženo a
s notářem budiž naloženo tak, jakoby do stano
vené lhůty žádosti vůbec nepodal (§ 3 tohoto na
řízení).

Při rozhodováni o žádostech za ustanoveni
obecním neb obvodním notářem buď šetřeno zá
sady, aby notáři, kteří se za republiky loyáhíě

