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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.
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.

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.
§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- rDr. 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.

Čís. 538.

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:

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.

§ 1.
§ 2.
Poplatky dlažební a mýtní, jež dosud na Slo
Působnost policejního řiditelství vztahuje se
vensku a v území Podkarpatské Rusi vybírají
komitáty aneb města s právem municipálním : na obec Bratislavu s přilehlými obci náležejícími,
k částečné úhradě výdajů spojených se stavbou Inkami, poli a lesy, ležícími, v katastru obce
a udržováním silnic nestátních na základě uher. Lamače, na obec Petružalku a ostatní části Bra
zák. čl. I.:1890, pokud se týče dodatků (zákonů, tislavského předmostí, sahající až ku hranicím
nařízení a jiných předpisů), budou na příště při republiky Rakouské a Maďarska.
zásilkách dopravovaných po železnicích neb po
lodích vybírati železniční úřady dopravní a sta
§ 3.
niční, pokud se týče orgány paroplavebních spo
Obor působnosti policejního řiditelství ob
lečností. Železniční úřady dopravní, jakož i orgány
paroplavebních společností budou odvádět! vy sahuje v hranicích policejního obvodu tyto, dosud
brané částky dotýčným komitátům aneb městům hlavním policejním kapitanátem v Bratislavě nebo
s právem municipálním za náhradu výloh s vy hlavním siúžnovským úřadem tamže a přísluš
bíráním skutečně vzešlých.
nými .obcemi obstarávané záležitosti :

