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Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 18. února 1921
v

,

I obecních a obvodních notářů na Slovensku do sku| piny-C státních úředníků, stanovené v § 52 zá' koná zo dne 25. ledna 1914, čís. 15 ř: z.
>

§ 4.

o obecnicii a obvodních notářích y území Pod
karpatské Rusi.

P) Obecní a obvodní notáře jmenuje defini
tivně.. > ministr vnitra, prozatímně pak (§ 15,
odst. 2.) guvernér Podkarpatské Rusi (§ 2, čís. 4.,
|
Na základě §‘17 zákona ze dne 22. března generál, statutu zc díie 26. dubna 1920, č. 356
1920, č. 211 Sb. z. a n., o obecních á obvodních Sb. z. a ni). Ministr vnitra určuje počet systeminotářích na Slovensku, nařizuje sc prozatím až do sovaných notářských míst v každé obci nebi
v každém obvodu a stanoví úřední sídlo ohvoddalší úpravy toto;
! nílie notáře.
§ 1.
(?) Ouvcrnér Podkarpatské Rusi má právo
Úřad i obecního ucho obvodního .notáre
nřesaditi notáře na. kterékoliv místo notářské
v území Podkarpatské Rusi budou ode dne, který v území Pcdkarpatsicč Rusi.
bude určen ministrem vnitra vyhláškou Ve Sbír
ce zákonu a nařízeni, obstarávati pouze statní
§ 5. .
úředníci ustanoveni podle tohoto''nařízení.
I*
(')\ Obecní a obvodní iiotúři, kteří v době,
kdy nařízení toto nabude účinnosti, vykonávají
§ 2.
skutečně svůj úřad, a to i ti, kdož byli na své do.
Obecním nebo obvodním notářem muže hýli savadni místo přozaťítmič ustanoveni neb v do
ustanoven, kdo vyhovuje všeobecným podmín savadním úřadě prozatímně potvrzeni, jsou po
kám pro ustanovení státním úředníkem a má vinni podali do 60 dnů ode dne, kdy nařízení na
alespoň způsobilost předepsanou uherským zak. bude účinnosti, n cb.ef-i irolitické správy v Pod
čl. XX: 1900.
karpatské Rusi žádost za ustanovení obecním
neb obvodním notářem podle tohoto nařízeni.
§ 3.
Ministr vnitra může pro mimořádné poměry tuto
tO Obccni a obvodní notáru ustanovení podle lbů tu i různě ustanoviti pro jednotlivé župy nebo
tohoto nařízení, podrobeni jsou zákonu ze dne jejich části.
25. ledna 1914. č. 15 ř. z., o služebním poměru
(2) Dle toho jsou povinni podati žádosti za
státničil Úředníků ((služební pragmatika), a naří
zením k němu vydaným, jakož i všem zákonům ustanovení obecním a obvodním notářem v území
a ustanovením, kterými jsoň v ostatních částech Podkarpatské "Rusi:
republiky upraveny služební a zaopatřovací po
1. obecni a obvodní notáři, kteří byli ustanoveni
žitky státních úředníku.
volbou podle uherských zákonů před 28. říj
nem 1918. Lhostejno iest. zda notáři tito slo
(2)Zejména plati pro ně i nařízení vlády ze
žili slib poslušnosti republice Československé
dne 12. října 1920, ě. 572 Sb. z. a «., o zařádění
OD
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čili nic, zda byli v úřadech svých chefem ci
vilní správy Podkarpatské Rusi nebo admi
nistrátorem Podkarpatské Rusi prozatímně
neb trvale potvrzeni, dále zda úřad svůj'sku
tečně vykonávají či jsou mimo službu (na
dovolené, v pensi, nebo vůbec z úřadu se
vzdálili, aniž se úřadu výslovně vzdali), ať
již berou požitky nějaké čili nic.
Propuštění obecních a obvodních notářů,
beze všech nároků, které do vydání tohoto
nařízení vysloveno bylo chefem civilní správy
nebo před tím administrátorem Podkarpatské
Rusi, zůstává v platnosti a propuštění notáři
nejsou tomutp nařízení podrobeni;

2. obecní a obvodní notáři, kteří byli teprve za
trvání republiky ustanoveni bucf volbou nebo
tak, že byli prozatímně neb trvale jmenováni
chefem civilní správy neb dříve administrá
torem Podkarpatské Rusi, případně županem.
(8) K žádosti za ustanovení budtež připojený
v prvopise neb ověřeném opise všechny doklady
pro rozhodnutí o žádosti nutné.
(410 žádostech za ustanovení obecním neb
obvodním notářem rozhoduje dle volného uvá
ženi guvernér Podkarpatské Rusi. Při rozhodo
vání o žádostech za ustanovení obecním neb ob
vodním notářem bud šetřeno zásady, aby notáři,
kteří se za republiky loyálnč chovali, vykazují
dostatečnou kvalifikaci odbornou i jazykovou 'a
se ve svém úřadě osvědčili, byli ponecháni v úřa
dě ačli nutkavé příčiny tomu nebrání.

(3) Bylo-li však prokázáno, že se tito obecní
neb obvodní notáři, když jíž byli na svýcli mí
stech úřady republiky československé třebas
prozatímně ustanoveni nebo potvrzeni, dopustili
jednání namířených proti státu československé
mu, budtež bez jakýchkoli nároků propuštěni, při
čemž jest vyhrazeno trestně je stíhati.
(4) Okolnosti, jež zakládají skutkovou pod
statu jednání namířeného proti státu českosloven
skému, musí býti prokázány a budtež notáři sdě
leny s podotknutím, žé může proti nim podati do
14 dnů svoje připomínky a námitky u chefa ci
vilní správy Podkarpatské Rusi. O připomínkách
a námitkách rozhoduje guvernér Podkarpatské
Rusi.
(5) Byl-li notář propuštěn, budtež ve výroku
úřadu okolnosti ty uvedeny.
-

§■ 8. -

(’) Pensijní fondy obecních a obvodních no
tářů, zřízené podle § 66 uherského zákonného
čl. XXII: 1886, přecházejí v den, kdy toto naří
zení nabude účinnosti, do správy ministerstva
vnitra.
(2) Orgány, které spravují tyto fondy, jsou
povinny spravovati je počínajíc tímto dnem xia
účet ministerstva vnitra. O způsobu správy bu
dou vydány předpisy zvláštní.
§ 9.

Obecní a obvodní notáři, ustanovení podle
- tohoto nařízení, obstarávají, pokud toto nařízení
5 6.
neustanovuje jinak, úřední působnost, která podle
destHže notáři nepodají do ustanovené Hnity platných uherských zákonů přísluší, dosavadním
(s 5) žádosti za ustanovení notářem podle tohoto obecním a obvodním notářům.
nařízení, má se za to,' že' se uplynutím lhůty do
brovolně bez jakýchkoliv nároků vzdávají místa
s 10.
dosud zastávaného, a budtež jim jakékoliv sluObecní a obvodní notáři jsou služebně pod
žebni^ požitky, požívají-li jich dosud, zastaveny.
řízení
hlavnímu služnému, v jehož okrese mají
Totéž platí, jestliže byla žádost ^a ustanovení po
své
úřední
sídlo.
dána po Unitě v § 5 uvedené.
§

§ 7.
(i1) Obecní a obvodní notáři, kteří řádně a
včas se přihlásivše nebyli přijati budtež z činné
služby propuštěni a požitky jim vyplácené za
staveny; mají-li podle svého ustanovení nárok
na požitky zaopatřovací, budtež jim vyměřeny.
( ) Obecni a obvodní notáři, kteří byli usta
noveni podle uherských zákonu před 28. říjnem
1918 a podali sice včas žádost za ustanovení no
tárem podle tohoto nařízení, avšak nebyli usta
noveni, budou dáni na odpočinek a budou jim po
skytnuty zaopatřovací požitky, pokud by na ně
měli nárok podle uherských zákonů platných
v území Podkarpatské Rusi dne 28. října 1918.
'

H.

Ve věcech obecních má notář právo i po
vinnost žádati, aby opatření neb usnesení obec
ního rychtáře, obecního představenstva neb
obecního zastupitelstva nebylo vykonáváno,
pokud by tímto opatřením neb usnesením byl po
rušen zákon, překročena působnost neb ohroženo
blaho obce.
(2) Žádost tu sluší podati nejpozději ve lliůtě
tří dnů ii příslušného hlavního slúžného; o podané
žádosti uvědomí notář zároveň obecního rychtáře
dotčené obce.
(8) Hlavní služný rozhodne, má-li se opatřeni
neb usnesení, proti němuž notář podal odpor, Wkonaťi čili nic.

141

Sbírka zákonů a nařízení, č. 72.

.A

§ 12.
Pokud obecní neb obvodní notář obstarává
úkoly správy státní, jest nezávislým na orgánech
obecních.
§ 13.
Zvláštním nařízením bude stanoveno, zda a
pokud notáři mohou obstarávali k žádosti jed
notlivých občanu určité výkony právních porad.

obecním neb obvodním, notářem byl ustanoven
i ten, kdo nemá způsobilosti předepsané uher.
žák. čl. XX: 1900.
(2) Po tutéž dobu může guvernér Podkarpat
ské Rusi jrnenovati notáře podle tohoto nařízení
jen prozatímně na jeden rok. V téže době může
táž osoba bytí jmenována notářem prozatímně i
vícekráte po sobě. vždy však jen na jeden rok.
§ 16.

§ 14.
(‘) Osobní náklad na obecní a obvodní notáře
nese stát. Obec jest povinna přispívati k částečné
úhradě tohoto nákladu v ten způsob, že podle do
savadních- uherských předpisů poskytuje notáři
naturální byt nebo odvádí pokladně státní příbytečné. Jakou částí se má notáři započítat! hodnota
naturálního bytu nebo příbytečné do místního pří
davku notáři příslušejícího, určí podle místních
poměru ministr vnitra vyslechnuv guvernéra
Podkarpatské Rusi.
(2) Obecní a obvodní notáři ustanovení podle
tohoto nařízení nemají nároků na naturální po
žitky, jež jim podle předpisů uherských obce byly
Povinny poskytovali na započtení do jich požitků
služebních.
(3) Obec jest povinna poskytnOuti notáři bez
platně potřebné úřední místnosti a nésti náklad
na udržování otopu, osvětlení a čištění těchto
místností.
(4) Při notářích obvodních nesou nákladPodle předcházejících odstavců obce obvodu.
O U notářů obecních a obvodních podle to
hoto nařízení trvale ustanovených pokládá se,
pokud jde o započtení služební doby do postupu,
notářská služba za rovnou službě /trávené ve
službě státní.
O) Požitky těchto notářů budou vyměřeny
podle celkové služby notářské dle lhůt ustanove
ných v § 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, ě. 15
ř. z. (služební pragmatiky), ve znění upraveném
čh 1II„ § ], zákona ze dne 7. října 1919, čís.541
Sb. z. a n., pro skupinu C, při Čemž bude přihlí
ženo k zákonu ze dne 18. prosince 1919, čís. 25
Sb. z. a n. z roku 1920.
(T) Stejným způsobem budou ustanoveny po
žitky notářů podle § 15 nařízeni prozatímně usta
novených.
(s) Notáři prozatímně nebo trvale ustanovení
nemají uároků na započtení válečných let dle zá
kona ze dne 23. července 1919. čís. 457 Sb. z.
á n.
§ 15.
(') Po dobu prvých pěti let účinnosti tohoto,
nařízení může ministr, vnitra svoHti k tomu, aby

Ministr vnitra může. výkon některých práv,
jež mu příslušejí podle tohoto nařízení, svěřit i gu
vernéru Podkarpatské Rusi.
§ 17.
Nařízení toto nabude účinnosti dnem vyhlá
šení a provede je ministr vnitra.
Černý v. r.
Dr.
Popelka v. r.
Dr.
Engliš v. r.
Dr.
Kovařík v. r.
Šusta v. r.
Dr.
Dr.
Brdtík v. r.
Husák v. r.

Burger v. r.
Gruber v. r.
Patka v. r.
Procházka v.
Fajnor v. r.

72.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 18. února 1921,
kterýái se mění ustanovení § 6 vládního nařízení
ze dne 27. února 1920, č. 130 Sb. z. a n., upravují
cího poměry a platy kancelářského pomocného
personálu v státních úřadech- a ústavech.
Na základě čl. X. zákona ze dne 7. října 1919,
č. 541 Sb. z. a n., jímž se upravují poměry stát
ních zaměstnanců, jakož i zaměstnanců v podni
cích a fondech státem spravovaných, se nařizuje:
§ 1.
.v 6 vládního nařízení ze dne 27. února 1920,
ě. 130 Sb. z. a n., se mění a bude nadále zníti
takto:
Nastala-li u kancelářských oficiantů a po
mocníků obojího pohlaví služební překážka ^ne
mocí úrazem nebo policejními zdravotními před
pisy odůvodněná řádně prokázaná, budou platy
po čas jejího trvání dále vypláceny, nejdéle však
po dobu jednoho roku. (Změna odst. 1. §u 15 a
odst. 3 $u 76 nař. vešk. min. ze dne 25. ledna
1914. č. 21 ř. z.)

