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§2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Provedením jeho pověřuje se ministr vnitra 
a ministr zplnomocněný pro správu Slovenska.

§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. srpna 

1920 a provede je ministr vnitra a ministr s plnou 
mocí pro správu Slovenska.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Ensdiš v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Průša v. r.
Dr. Šusta v. r.

Dr. Gruber v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Patka v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Brdlík v. r.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Průša v. r.
Dr. Šusta V. r.

Dr. Gruber v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Patka v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Brdlík v. r.

Čís. 573.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 12. října 1920 

o započtení služební doby obecním a obvodníni 
notářům na S'ovensku a o započtení hodnoty na
turálního bytu nebo příbytečného do jejich služeb

ních požitků.

Čís. 574.
Nařízení vlády republiky Československé 

zs dne 12. října 1920, 
jímž se částečně mění nařízení vládní ze dne ^ 
15. července 1919, č. 400 Sb. z. a n., o zřízeni 
zemědělského ústavu účetnlcko-spravovědného.

Na základě § 14, odst. 1. a 5., zákcína ze 
dne 22. března 1920, č. 211 Sb. z. a n., o obec
ních a obvodních notářích na Slovensku, nařizuje 
se toto:

§ 1. '
Ministr vnitra vrčí, vyslechnu ministra-zplno

mocněného pro správu Slovenska, podle místních 
poměrů, jakou částí se má obecnímu neb obvod
nímu notáři započítíiti hodnota naturálního bytu 
nebo pnbytečného do místního přídavku notáři 
příslušejícího.

§ 2.
U notářů obecních a obvodních podle zákona 

trvale ustanovených pokládá se, pokud jde o za
počtení služební doby do postupu, notářská 
služba za rovnou službě ztrávené ve službě státní.

Požitky těchto notářů budou vyměřeny podle 
celkové služby notářské dle lhůt ustanovených 
v § 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. 
(služební pragmatiky), ve znění upraveném člán
kem lib, § 1, zákona ze dne 7. října 1919, č 541 
Sb. z. a n., pro skupinu C, při čemž bude při
blíženo k zákonu ze dne 18. prosince 1919, 
č. 25 Sb. z. a n. z r. 1920.

Stejným způsobem budou ustanoveny požitky 
notářů podle § 15 zákona prozatímně ustano
vených.

§ 3.'

Notáři prozatímně nebo trvale ustanovení 
nemají nároku na započtení válečných let dle 
zákona ze dne 23. července 1919, č. 457 Sb. 
z. a n.

Na základě ^ 90 ústavní listiny ze dne
29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., nařizuje se:

§ 1.
Druhý odstavec § 3 nařízení vlády republiky 

československé ze dne 15. července 1919, č. 400 
Sb. z. a n., o zřízení zemědělského ústavu účet- 
nickp-spravovědného, se ve svém nynějším znění 
zrušuje a bude zníti takto:

„Správní výbor ústavu skládá se ze dvou 
členů, jmenovaných ministrem zemědělství, a dal
ších 10 členů, z nichž jmenuje'zemědělská rada 
v Praze čtyři, zemědělská rada v Brně a země
dělská rada v Bratislavě po dvou a zemědělská 
rada v Opavě a civilní správa Po Ikarpatské Rusi 
po jednom. Jmenování právě uvedených 10 členů 
schvaluje ministr zemědělství. Tito členové správ
ního výboru bucTtež vzati v prvé řadě z kruhů 
výkonných zemědělců.u

§ 2.
Nařízení toto působí ode dne vyhlášení; pro- 

věsti je ukládá se ministru zemědělství a financi.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r, 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík v. r 
Průša v. r.
Dr. Šusta v. r.

Dr. Gruber v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r- 
Dr. Fajka v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Brdlík v. r.


