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Sbírka zákonů a nařízení, č. 72.
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§ 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.)

Sbírka zákonu a nařízení, č. 78 » 74.
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Toto nařízeni nabývá účinnosti dnem 1. íedna.
1921.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. břez
ím 1921; proyiésti je náleží ministru financí.

§ 3

Černý v. r.

Provedením jeho pověřuji se veškerá mini
sterstva.
Černý v. r.,
lak o ministerský nredseda a ministr vnitra a v zasío-uneni nepřítomnálio ministra zaiitaničnidi věcí.
Pr. Popelka v. r.

Dr.mBurger v. r.

Dr. Engliš v. r„
jako ministr financí a v zastoupení nepřítomného mi
nistra obchodu, zároveň správce úřadu pro. zahraniční
obciiod.
Dr. Gruber v. r.
Di. Procházka \«f r.
Dr. Kovařík v r.
Husák v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Šusta v. r.

Dr.
Dr
Dr.
Dr.
Dr.

l>r. £atka v. j-.
Popelka v r.
I >r. Šusta v. r.
Burger v. r.
Dr. Procházka v. r,
Engliš v. r.
Gruber v r.
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Kovařík v. r.
Dr. Fajnor v. r.

*4 .

*

Dr.Vaínor \r. r.,
iakoministr nro siedijocení zákonodárství a orzanisace
správy a v zastouDem nepřítomného ministra s plnou
mocí orb správu Slovenska.

?‘3.
Naíízeni vlády republiky Československé
ze dne 18. února 1921
o zvýšení poplatků kontrolních (puncovních)
a stanovení poplatku manipulačního.

Vyhláška ministerstva financí
ze dns 18. února 1921
o platnosti nových úředních puncovních značek
a o značce zásobní.
Nové úřední puncovní značky pro zlaté a
stříbrné zboží, stanovené vyhláškou zc dne
14. října 1920, č. 596 Sb. z. a n., nabývají platnosti
dnem 1. břcz -ia 1921.
Zlaté a stříbrné zboží s- dosavadními puncovními značkami, kjeré zbude živnostníkům dne
1. března 1/921 na sklade, označiti jest zvláštní
značkou (včela) zásobní. Za takové značkování
neplatí se kontrolní poplatek. Vyobrazení zásobní
značky ve zvětšeném měřítku'jest připojeno:

Podle zákona ze dne 19. března 1920, č. 1S4
Sb. z. a n., jímž změněn byl mincovní zákon ze
dne 26. května 1S66. č. 75 ř. z., ponechaný na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi v platnosti zář
článkem XyíIJ:1868, nařizuje se:

Kontrolní poplatky zavedené v Š 44 zákona
puncovního zvyšují se dle zákona ze dne 19. břez
na 1920, eis. 184 Sb. z. a n.. pro zboží zlaté na
200 Kč a pro zboží stříbrné na 40 Kč za 1 kg
hrubé váhy.
g ?
Za každý samostatný kus zboží podle zákona
předložený k úřednímu označení vybírá se mani
pulační poplatek 10 Haléřů.

TotQ značkování' provésti jest nejdéle do
3 měsíců ode dne‘účinnosti této vyhlášky za do
zoru kontrolních úřadů a za součinnosti osob
značkovali, povinných, které také samy hradí
vzniklé 'výlohy. Po této Unitě neoznačené staré
zásoby posuzují^se jako zboží vůbec nepimcované.
Ministr financí:
Dr. Engliš v. r.
_______
I

