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154.

Zákon ze dne 1. dubna 1921,
jímž mění se zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 254 
Sb. z. a n., o vybírání správního příspěvku k úhra
dě správních výloh, spojených s prováděním §u 63 
zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. 
{(zákona přídělového), o prozatímním pachtu, 

pokud jde o Slovensko a Podkarpatskou Rus.

Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

s ií) 1.

Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi nesmí 
činiti celkový správní příspěvek, jejž podle § 1 zá
kona ze dne 9. dubna 1920, č. 254 Sb. z. a n., jest 
povinen zaplatili vnucený pachtýř, více než 20% 
ročního pachtovného z veškeré zabrané půdy 
dané mu do prozatímního pachtu podle § 63 zá
kona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. 
Správní příspěvek budiž vždy tak zaokrouhlen, 
aby zlomky do 50 haléřů počítány byly plnými 
50 haléři, zlomky přes 50 haléřů plnou 1 Kč.

§ 2.
Ustanovení § 1 netýká se příspěvku správ

ního již zaplaceného ve výši podle zákona ze dne
9. dubna 1920, č. 254 Sb. z. a n. •

• § 3.
Nebyla-li o vnuceném pachtu podle § 63 pří

dělového zákona uzavřena písemná smlouva, po

vinna jest obec, kterou státní pozemkový úřad 
o vnuceném pachtu zpraví, vybrati po úpravě 
pachtovného a ve lhůtě určené pro odvedení stát
ních daní zároveň s těmito daněmi odvésti stát
nímu bernímu úřadu správní příspěvek všech 
pachtýřů, jimž přidělena byla půda do vnuceného 
pachtu v obci.

V téže lhůtě jest obec povinna odvedení 
správního příspěvku vykázati obvodové úřadov
ně státního pozemkového úřadu, a to na Sloven
sku v Treněanských Teplicích, v Podkarpatské 
Rusi v Užhorodě.

Obec, která těmto povinnostem nedostojí, 
stihnou stejné následky jako pro zanedbání po
vinnosti vybírat! a odváděti státní daně.

§ 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
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