1049

Ročník 1921

Sbírka zákonů a nařízení
sé&ím

česRosloveraskélio.

Částka 60.

Vydána dne 28. července 1921.

Obsah: (239.—241.) 239. Nařízení, jímž se opravuje nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21. května 1921, 6. 193 Sb. z. a n., o zvýšení valutového příplatku k celním sazbám. —
240. Nařízení, kterým se upravuje užívání pozemků za podíl jich naturálního výnosu v Pod
karpatské Rusi. — 241. Zákon o dohledu k obcím na Slovensku.

240.

239
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21. července 1921,

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21. července 1921,

jímž se opravuje nařízení vlády republiky
československé ze dne 21. května 1921,
č. 193 Sb. z. a n., o zvýšení valutového pří

kterým se upravuje užívání pozemků za
podíl jich naturálníhp výnosu v Podkarpatské
Rusi.

platku k celním sazbám.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

Nařízení vlády republiky československé ze
dne 21. května 1921, č. 193 Sb. z. a n., opra
vuje se takto:

§ IVe článku III. v odstavci čís. 4., jenž ob
sahuje seznam sazebních čísel se součinite
lem 7, opravuje se v řádce 8. na konci saz.
čís. 201 c) na „201 e)“, a v odstavci čís. 7.,
jenž obsahuje seznam sazebních čísel se sou
činitelem 16, škrtá se saz. čís. 249, jež jest
již uvedeno v odstavci čís. 5.

§2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení ; provedení jeho ukládá se ministru fi
nancí v dohodě s ministrem obchodu, mini
strem zemědělství a ministrem pověřeným
správou úřadu pro zahraniční obchod.
černý v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Popelka v. r.

Dr. Kovařík v. r.,
Dr. šusta v. r.

Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.

Dr. Fatka v. r.
D \ Procházka v. r.

Dr. Gruber v. r.,

též za ministra Hanačíka.

Článek 1.
(t) Pachtýři (podpachtýři) nebo jiní uži
vatelé rolí a luk s příslušenstvím, kteří za
užívání těchto pozemků jsou dle úmluvy,
ujednané přede dnem, kdy toto nařízení na
bude účinnosti, povinni dáti druhé smluvní
straně jako úplatu část naturálního výnosu
těchto pozemků v r. 1921, jsou, pokud ne
dojde k jinaké úmluvě, oprávněni dáti místo
toho úplatu dle předpisů tohoto nařízení.
(2) O tom, zda pozemek jest rolem nebo
loukou dle předpisů tohoto nařízení, rozho
duje stav skutečného jeho nynějšího užívání.
(3) Za příslušenství rolí a luk pokládají se
po rozumu tohoto nařízení i hospodářská sta
vení na těchto pozemcích zbudovaná, užívá-li
jich pachtýř (podpachtýř) nebo jiný uživatel
na základě téhož pachtýřského (podpachtýřského) nebo jiného užívacího poměru.
článek II.
Ustanovení článku I. tohoto nařízení vzta
huje se toliko na pachtýře (podpachtýře) ne
bo jiné uživatele, kteří pozemky v témže člán
ku naznačené v roce 1921 výhradně nebo
aspoň převážně sami nebo pomocí své rodiny
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