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Čís. 536.

Nařízení vl .dy republiky Československé 
ze dne 17. září

l-tnž upravuje se příspěvek uložený vlastníkům 
zabraného majetku pozemkového podle § 73, 
posl. odst., zákona náhradového (zákona ze dne

8. dubna 1920, č. 329 Sb. zák. a nař.).

Na základě § 73, posl. odst., zákona náhrado
vého. nařizuje se:

Článek I.

Příspěvek ročních 3 Kč z každého hektaru 
půdy zvyšuje se počínaje 1. lednem 1921 o 2 Kč 
ročně z hektaru, tedy na 5 Kč.

Článek II.

Všeobecný pensijní ústav v Praze odepíše, po 
Příuadě vrátí podle rozhodnutí Pozemkového úřadu 
Vr příspěvku vlastníkům zabraného majetku po
zemkového ohledně té plochy pozemkové, na níž 
saijii hospodaří, nebo kterou dali do drobného 

, Pachtu (do 8 ha jednotlivě), jestliže prokáží nej
déle do 31. října 1920 za rok 1920, v dalších pak 
létech nejdéle do konce února toho kterého roku, 
že zaplatili nejméně Vs splatného příspěvku a že, 
zavazujíce sebe a své právní nástupce,

1. zvýšili nebo doplnili alespoň o 100% v po
měru ke stavu ze dne 1. ledna 1917 na hotovosti 
trvale jednak služební platy všem svým zaměst
nancům. kteří podléhají nebo se zřetelem na své 
zaměstnání podléhali by pensijní povinnosti po 
rozumu zákona ze dne 5. února 1920, č. 89 Sb. z. 
a n„ jednak pense. provise a jiné zaopatřovací 
platy bez rozdílu, kdo jest nositelem pojištění, dále

dary z milosti a jiné starobní a invalidní požitky 
svých bývalých zaměstnanců a jich pozůstalých, 
aniž by zkrátili dosavadní jakékoliv požitky čin
ných neb bývalých zaměstnanců a jich pozů
stalých.

2. dle týchž zásad a na výši v bodu 1. uvede
nou upravili pense, provise a jiné zaopatřovací 
platy, dá'e dary z milosti a jiné starobní a inva
lidní požitky osob po 1. lednu 1917 z činné služby 
vystoupivších, nebo jich pozůstalých.

Jestliže prokázané zvýšení neb doplnění 
všech platů- a požitků v odst. 1. jmenovaných 
činí alespoň 150% v poměru k stavu těch platů 
a požitků ze dne 1. ledna 1917, buďte/, odepsány 
ne ho vráceny, pokud jde o rok 1920, pří
spěvku, pokud jde‘o další léta, 4/s příspěvku splat
ného za ten který rek.

Článek III.
Rozhodnutí Pozemkového úřadu, jímž na

řízen byl odepis nebo vrácení příspěvku, platí 
také pro další léta jako sleva příspěvku, pokud 
vlastník není se splatným zbytkem přispěv’ n 
v prodlení a jestliže oznámí Pozemkovému úřadu 
zvláštním podáním, že výše požitku zaměstnanců 
a nensistů není menší než byla v době rozhodnutí 
Pozemkového úřadu. Diuhuje-ii vlastník déle než 
2 měsíce splatný příspěvek, pozbývá pro ten 
kterv rok nároku na odepis podle článku II. a po
vinen iest zaplatiti celý příspěvek 5 Kč z každého 
hektaru půdv.

Článek IV.
O slevu příspěvků podle zásad článku I., 

platných pro vlastníky zabraného majetku, pokud 
příspěvky ty přesunul vlastník po rozumu § 73 
náhradového zákona na své pachtýře, musí žá- 
dati a podmínky odepíšu neb vrácení poplatku
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v článku I., pod č. 1. a 2., uvedené Pozemkovému 
úřadu každoročně prokazovat! ti pachtýři, kteří 
mají najato ze zabraného majetku více půdy než 
8 ha.

Článek V.

Všeobecný pensijní ústav vymáhá politickou 
nebo soudní exekucí splatné příspěvky.

K splatnosti příspěvku není zapotřebí doru
čení platebního rozkazu.

Dlažebné, po případě mýto, započítává se 
v dopravních listinách (nákladních listech). Re
klamace těchto poplatků vyřizuje příslušný admi
nistrativní výbor ve smyslu zák. čl. VI: 1876.

§ 2.

Ministrům veřejných prací, železnic, vnitra, 
financí a ministru s plnou mocí pro správu Slo
venska se ukládá, aby zařídili, čeho jest třeba pro 
řádné vybírání a odvádění zmíněných poplatků.

Článek VI.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Nařízení provede veškeré ministerstvo.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. Dr. Fajnor v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Gruber V. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Šusta v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Dr. Procházka v. r. 
Dr. Burger v. r. Dr. Brdlík v. r. 
Průša v. r. Husák v. r.
Dr. Fatka v. r. Dr. Mičura v. r.

Dr. Kovařík v. r.

§3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Tusar v. r.
Švehla v. r. Dr. Meissner v. r.
Habrman v. r. Johanis v. r.
Dr. Fngdiš v- r- Dr. Dérer v. r.
Staněk v. r. Dr. Winter v. r.

Dr. Vrbenský v. r.,
jako ministr veřejných prací a v zastoupení 

nepřítomného ministra železnic.
Dr. Markovič v. r.

Cis. 537.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 20 srpna 1920,
kterým se upravuje způsob vybírání poplatků dla
žebních a mýtních ve smyslu uherského zák. 
čl. I.:1890 na Slovensku a v území Podkarpatské 

Rusi.

Podle uherského zák. či. I.:.1890, o veřej
ných cestách i mýtech, nařizuje se toto:

§ 1.

Poplatky dlažební a mýtní, jež dosud na Slo
vensku a v území Podkarpatské Rusi vybírají 
komitáty aneb města s právem municipálním : 
k částečné úhradě výdajů spojených se stavbou 
a udržováním silnic nestátních na základě uher. 
zák. čl. I.:1890, pokud se týče dodatků (zákonů, 
nařízení a jiných předpisů), budou na příště při 
zásilkách dopravovaných po železnicích neb po 
lodích vybírati železniční úřady dopravní a sta
niční, pokud se týče orgány paroplavebních spo
lečností. Železniční úřady dopravní, jakož i orgány 
paroplavebních společností budou odvádět! vy
brané částky dotýčným komitátům aneb městům 
s právem municipálním za náhradu výloh s vy
bíráním skutečně vzešlých.

Čís. 538.

Vyhláška ministra vnitra
ze dne 2 srpna 1920, čís, 44.133,

o zřízení policejního řiditelství v Bratislavě a po
hraničního policejního komisařství v Petružalce.

.§■ 1.

Na základě zákona ze dne 16. března 1920, 
čís. 165 Sb. z. a n„ zřizuje se v Bratislavě poli
cejní řiditelství, a v Petružalce pro pohraniční 
službu jako součást policejního řiditelství v Bra
tislavě pohraniční policejní komisařství.

§ 2.

Působnost policejního řiditelství vztahuje se 
na obec Bratislavu s přilehlými obci náležejícími, 
Inkami, poli a lesy, ležícími, v katastru obce 
Lamače, na obec Petružalku a ostatní části Bra
tislavského předmostí, sahající až ku hranicím 
republiky Rakouské a Maďarska.

§ 3.

Obor působnosti policejního řiditelství ob
sahuje v hranicích policejního obvodu tyto, dosud 
hlavním policejním kapitanátem v Bratislavě nebo 
hlavním siúžnovským úřadem tamže a přísluš
nými .obcemi obstarávané záležitosti :


