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bo převážně v pomocné konceptní službě s do
brým prospěchem zaměstnáni.
Podrobnější určení, jak se má prováděli
toto ustanovení, budou vydána nařízením.
§ 4.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
§ 5.
Provedením zákona pověřuje se ministr ve
řejných prací.
T. G. Masaryk v. r.

§ 5Provedením zákona se pověřují ministři
vnitra i financí.
T. G. Masaryk v. r.
černý v. r.
Dr. Hotowetz v. r.,
za ministra Hanačíka.

248.

černý v. ".

Zákon ze dňe 30. června 1921

Dr. Kovařík v. r.

o dalším prozatímním zvýšení zaopatřova
cích platů hornických.

247.

Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Zákon ze dne 1. července 1S21
o mimořádné župní přirážce ňa Slovensku.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně :
§ 1.
župy na Slovensku mohou pro r. 1920 a
1921 kromě 3%ní přirážky podle § 9 zák. čl.
XV. z r.1883 a 2%ní přirážky podle § 13 téhož
zák. čl. vybírati k úhradě svých potřeb k úče
lům vytčeným v § 9 téhož zák. čl. další mimo
řádnou 2%ní přirážku k přímým státním da
ním ve 2. odst. § 9 citovaného zák. čl. uve
deným.

§ 1.
Bratrská pokladna (oddělení zaopatřovací)
je povinna poskytovat! k zaopatřovacím pla
tům (provisím), upraveným body 1. a 2.
§ 1 zákona ze dne 29. října 1919, čís. 608 Sb.
z. a n., drahotních přídavků, a to zvýšením
částek v těchto bodech uvedených vesměs o
sto procent. Ostatně platí ustanovení citova
ného zákona, tudíž také, pokud se týče hra
zení výdajů s vyplacením těchto drahotních
přídavků spojených, a zvyšují se tímto usta
novením stejným způsobem i požitky osob
uvedených v bodech 3.a4. §lav§2 záko
na ze dne 29. října 1919, č. 608 Sb. z . a n.

§ 2.

§ 2.

V době, v § 1 uvedené, není k vybírání
2%ní přirážky podle § 13 zák. čl. XV. z r.
1883 a mimořádné 2%ní přirážky podle to
hoto zákona třeba povolení ministerstva vni
tra a ministerstva financí.

Zákon tento nabývá účinnosti ode dne 1.
ledna 1921 a pozbude platnosti dnem 31. pro
since 1921.

§ 3.
Zákonem tímto nemění se § 1 zák. čl. LIX.
z r. 1912.
§ 4.
Zákon tento má účinnost od 1. ledna 1920,
pozbude jí však v r. 1921 dnem, kterým se
na základě zákona ze dne 29. února 1920, č.
126 Sb. z. a n., o zřízení okresních a župních
úřadů v republice československé, ustaví na
Slovensku župní zastupitelstva.

§ 3.
Ministru veřejných prací se ukládá, aby,
dohodná se s ministrem sociální péče, zákon
tento provedl.
Vláda se zmocňuje, aby platnost zákona to
hoto pro Slovensko a Podkarpatskou Rus sta
novila nařízením zvláštním.
T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Dr. Kovařík v. r.

