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ných mezi ním jakožto pachtýřem (podpach- 
týřem) a druhou smluvní stranou pro pach
tovní rok 1921/1922 poměr pachtovní (pod- 
pachtovní).

(s) Druhou smluvní stranou, které soud 
neprodleně doručí oznámení pachtýřovo (pod- 
pachtýřovo), jest ten, kdo na r. 1921 osobě 
oznámení učinivší přímo pozemek propach- 
tovaí nebo jinakou úmluvu dle čl. I. jeho 
užívání postoupil, po případě, jestliže zatím 
jeho právo zaniklo, ten, kdo jest toho času 
oprávněn pozemku užívati.

pozemkového úřadu, ani jiného dozorčího 
úřadu.

(11) Provádění předpisů tohoto článku ne
budíš na újmu provádění zákona ze dne 30. 
ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělo
vého), a zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 
Sb. z. a n. (zákona náhradového).

(12) S výjimkou případů uvedených v člán
ku VI. a v odstavci čtvrtém čl. VII. jkou ne
platný všeliké úmluvy způsobu v čl. I. uvede
ného, ujednané po dni, kdy toto nařízení na
bude účinnosti.

(4) Pro takto vzniklý poměr pachtovní 
platí, pokud nedojde mezi stranami k jinaké 
úmluvě, podmínky dosavadní úmluvy, platné 
pro rok 1921. Jestliže však pachtýř (podpach- 
týř) nebo jiný uživatel v oznámení dle od
stavce druhého též prohlásí, že hodlá plni ti 
pachtovné dle předpisů čl. III., určí se pach
tovné dle čl. III. a jest splatno při lukách a 
pozemcích osetých jetelem neb jinými pícni
nami (čl. III., odst. první, č. 1.) dle dosavadní 
zvyklosti, při jiných polích (čl. III., odst. 
první, č. 2.) polovicí dnem 1. února 1922, 
druhou polovicí do měsíce po skončení všech 
sklizňových prací v r. 1922.

(5) Podmínkou pro vznik i trvání tohoto 
poměru však jest, že pachtýř (podpachtýř) 
vyhovuje podmínkám čl. II. a že nepoužije 
rolí a luk, o něž jde, výhradně jako pastvin.

(B) Domnívá-li se druhá smluvní strana, 
že pachtýři (podpachtýři) právo v druhém 
odstavci tohoto článku uvedené nepřísluší, 
může oznámiti okresnímu soudu nejdéle do 
14 dnů ode dne, kdy jí bylo oznámení doruče
no, své námitky, jinak ztrácí právo nároku 
pachtýřovu (podpachtýřovu) odporovali.

(7) Druhá smluvní strana jest oprávněna 
pachtovní poměr zrušiti, hospodaří-li pach
týř (podpachtýř) na spachtovaných rolích 
a lukách takovým způsobem, že tím jest je
jich plodivá síla značně snižována nebo jest 
důvodná obava, že bude značně snížena.

(8) O námitkách druhé smluvní strany, 
jakož i o sporných otázkách vznikajících 
z poměru pachtovního, tímto článkem upra
veného, rozhodují soudy dle zásad řízení ne
sporného, o útratách však podle zásad řízení 
sporného.

(8) Dny poštovní dopravy písemných podá
ní podle tohoto článku se do lhůty nezapočí
távají.

(10) Ke vzniku pachtovního poměru dle 
tohoto článku není třeba souhlasu státního

Článek VIII.

Ustanoveními tohoto nařízení nemění se 
předpisy zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 
290 Sb. z. a n., o zrušení kobliny a rokoviny 
a jiných povinností v Podkarpatské Rusi a 
na Slovensku, ani předpisy opatření Stálého 
výboru Národního shromáždění ze dne 8. říj
na 1920, č. 586 Sb. z. a n., o úpravě pachtov
ného a obnově drobných zemědělských pachtů.

Článek IX.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a jeho platnost jest omezena na 
území Podkarpatské Rusi.

Jeho. provedením pověřují se minýstři ze
mědělství, vnitra a spravedlnosti.

černý v. r.
Dr. Burger v. r. Dr. Procházka v. r.

Dr. Gruber v. r. Dr. Popelka v. r.
Dr. Kovařík v. r. Husák v. r.
Dr. šusta v. r. Dr. Brdlík v. r.

Dr. Fatka v. r.

241.
Zákon ze dne 30. června 1921 

o dohledu k obcím na Slovensku.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

článek I.

Dozorčí práva nad malými a 
velkými obcemi.

§ 1.
Okresním výborům příslušejí nad malými 

a velkými obcemi s výhradou správního 
soudnictví (zákon z 9. března 1920, č. 158 Sb. 
z. a n.) táž dozorčí práva, jež náležela mu
nicipálním výborům.
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Do usnesení okresních výborů učiněných 
podle § 1 lze podati s výhradou správního 
soudnictví stížnost do 14 dnů u okresního 
úřadu k župnímu úřadu.

§3.

Pokud podle platných předpisů jest ve vě
cech náležejících do působnosti malých a vel
kých obcí třeba slyšení municipálního výbo
ru, nastupuje nyní slyšení okresního výboru.

§4.

Působnost, kterou ve věcech obecních sta
tutů malých a velkých obcí vykonávaly podle 
platných předpisů municipální výbory, náleží 
okresním výborům; jich usnesení vyžaduje 
ke své platnosti schválení okresního náčel
níka.

Ustanovení, podle kterých bylo dosud lze 
statuty mlčky schvalovati, pozbývají plat
nosti.

O stížnostech platí s výhradou správního 
soudnictví ustanovení § 2.

Článek II.

Dozorčí práva nad městy s re
gulovaným magistrátem.

§ 5.

župním výborům příslušejí nad městy s re
gulovaným magistrátem s výhradou správ
ního soudnictví táž dozorčí práva, jež nále
žela municipálním výborům.

§ 6.
Rovněž příslušejí župním výborům práva 

bezprostředního dozoru nad městy s regulo
vaným magistrátem, jež náležela minister
stvu vnitra v mezích § 165 uher. zák. čl. 
XXII :1886.

§ 7-
Do usnesení župních výborů učiněných po

dle §§ 5 a 6 lze podati s výhradou správního 
soudnictví stížnost do 14 dnů u župního úřa
du k ministerstvu vnitra.

§8.
Pokud podle platných předpisů jest ve vě

cech náležejících do působnosti měst s regu

lovaným magistrátem třeba slyšení munici
pálního výboru, nastupuje nyní slyšení žup
ního výboru.

, §9.

Práva, jež náleží županovi podle §§ 10 a 
13 zákona ze dne 31. března 1920, č. 233 Sb. 
z. a n., o prozatímní úpravě správy měst s re
gulovaným magistrátem, nejsou tímto záko
nem dotčena. -

§ 10.
Působnost, kterou ve věcech statutů měst 

s regulovaným magistrátem vykonávaly po
dle platných předpisů municipální výbory, 
náleží župním výborům; jich usnesení vyža
duje ke své platnosti schválení županova.

Ustanovení, podle kterých bylo dosud lze 
statuty mlčky schvalovati, pozbývají plat
nosti.

O stížnostech platí s výhradou správního 
soudnictví ustanovení § 7.

§ 11.

O statutech měst s regulovaným magistrá
tem, jež týkají se přestupků, platí předpisy 
uher. zák. čl. XL:1879.

Článek III.

Závěrečná ustanovení.

§ 12.
Působnost tohoto zákona může býti naříze

ním vlád}7 rozšířena prozatím až do další 
úpravy zákonem zcela nebo z části na území 
Podkarpatské Rusi.

§ 13.

Zákon tento nabude účinnosti zároveň se 
zákonem ze dne 29. února 1920, č. 126 Sb. z. 
a n., o zřízení župních a okresních úřadů v re
publice československé.

§ 14.

Zákon provede ministr vnitra v dohodě se 
zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.

Černý v. r.

Státní tiskárna v Praze.


