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č 1 á n e k III.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. května 1921,
kterým se upravuje užívání pastvin na Slo
vensku v roce 1921.

Provádění tohoto nařízení nebudiž na újmu
provádění zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81
Sb. z. a n. (zákona přídělového), a zákona ze
dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona
náhradového).

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje
ciniti opatření k úpravě mimořádných po
měrů způsobených válkou, se nařizuje:

Článek IV.

Článek I.
Majitelé (pachtýři, uživatelé) půdy, kteří
v pastevhím období 1920 ponechali majitelům
dobytka užívání pastvy na této půdě, jsou po
vinni ponechati ji k pastvě i v roce 1921.
Na užívání pastvy na této půdě mají
v první řadě nárok ti, kdo v r. 1920 tam do
bytek pásli, a ti, kterým brání opatření zvěrolékařsko-policejní užívati nyní k pastvě půdy
jimi v roce 1920 k pastvě užívané.
O tom, kdo má dle tohoto předpisu nárok na
užívání pastvy, jakož i o všech sporech na zá
kladě tohoto nařízení vzešlých rozhodne v pří
padu neshody v řízení, upraveném nařízením
ministra s plnou mocí pro správu Slovenska
( používání a o úpravě pastvin ze dne 11. dubmi 1919, č. 68/1919—2944 (a perz.), okresní
výbor pro pašienky, zřízený dle předpisů prá
vě uvedeného nářízení.
článek II.
Úmluvy o pastvě pro pastevní období 1921
^a půdě v prvním odstavci článku I. označené
l''du neplatný, pokud odporují tomuto naří
zení.

Pokud nařízení toto neobsahuje jinakých
předpisů, zůstává v platnosti nařízení ministra
s plnou mocí pro správu .Slovenska ze dne
11. dubna 1919, č. 68/1919—2944 (a perz.),
o pcužívání a o úpravě pastvin.

Článek V.
Platnost tohoto nařízení, které nabývá účin
nosti dnem vyhlášení a jež provedou všichni
ministři, obmezuje se na území Slovenska.
černý v. r.,
též za ministra Dra Beneše.

Dr. Popelka v. r.,
též za ministra Dra Fajnora.

Dr. Burger v. r.

Dr. Fatka v. r.

Dr. šusta v. r.,
též za ministra Dra Grubra.

Husák v. r.
Hanačík v. 1.
Dr. Brdlík v. r.
Ďr. Hotowetz v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Mičura v. r.
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