
670 Sbírka zákonů a nařízení, č. 133.

§ 28.

Poskytovanie práva veřej
nosti.

Minister školstva a národnej osvěty može 
súkromej škole občianskej udělit’ právo vydá
vat’ vysvedčenia tej istej platnosti, ako majú 
vysvedčenia školy veřejnej, vyhovuje-li táto 
súkromá škola požiadavkom, ktoré sa kladů 
veřej nej, škole občianskej.

§ 29.

O d ň a t i e práva veřejnosti.

Minister školstva a národnej osvěty může 
súkromej škole odňat’ právo veřejnosti, keď 
přestala plnit’ úkol, uložený občianskej škole, 
alebo žiada-li toho veřejný záujem alebo iné 
závažné dovody.

§ 80.

Zrušováni e.

Minister školstva a národnej osvěty može 
zrušit’ súkromú školu občiansku, žiada-li toho 
záujem veřejný alebo iné závažné dovody.

C. USTANOVENIA PRIECHODNÉ A 
ZÁVĚREČNÉ.

§ 31.

Zaradenie žiactva v školskom 
ro k u 1925/26.

Do prvej (druhej, tretej) triedy trojtried- 
nej občianskej školy, organizovanej podl’a 
tohoto nariadenia, buďte v školskom roku 
1925/26 zaradené děti, ktoré by ináěe patřily 
do druhej (tretej, štvrtej) triedy dosavádnej 
občianskej školy štvortriednej. Pri tom nech 
sú do prvej triedy výnimečne v tomto škol
skom roku zaradené aj děti, ktoré v predo- 
šlom školskom roku chodily do prvej triedy 
občianskej školy štvortriednej, ale neboly 
uznané sposobilými postúpiť do vyššej triedy 
a malý by tedy opakovat’ drievejšiu prvú 
triedu.

§ 33.
Minister školstva a národnej osvěty sa po

věřuje, aby toto vládne nariadenie previedol.

švehia v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r. 
Šrámek v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r. 
Novák v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke v. r.

Dr. Kállay v. r.

Vládně nariadenie 
zo dňa 18. júna 1925

o odměnách; sopisovateFov nálezov o přestup
kách zákonov, platiacich na území Slovenska 
a Podkarpatskej Rusi, o kolkoch a poplatkoch 
včetne dané z obohatenia, dané z obchodu cen
nými papierami a kolkov z hracích karát, po- 
kiaF sa tieío přestupky trestajú bez trestného 

pokračovania.

Vláda republiky československej nária- 
ďuje podl’a § 3 zákona zo dňa 25. júna 1924, 
ě. 157 Sb. z. a n., o zrušení odmien uchopi- 
tel’ov, připadne udavačov daňových prestup- 
kov a o použití prebytkov dochodkových 
pokút:

§ I-
(1) Osobám, ktorým z úradnej povinnosti 

náleží sepisovat’ úradné nálezy o prestupkoch 
zákonov o kolkoch a poplatkoch včetne dané 
z obohatenia, dané z obchodu cennými pa
pierami a kolkov z hracích karát, pokial’ sa 
tieto přestupky trestajú bez trestného po
kračovania, a ktoré si získaly zásluh sepiso
váním takýchto nálezov, možu byť podťa 
uváženia ministerstva financií udělované 
odměny za prácu a čas, ktorý tomu věnovaly.

(2) Odměny však nebudú udělované finanč- 
ným konceptným úradníkom, ako aj inýrn 
úradníkom a sriadencom, ktorí z příkazu fi- 
nančných úradov konajú kolkové prehliadky.

Závěrečné ustanoveni a.

§ 32.
Nariadenie toto nabýva účinnosti počiat- 

kom školského roku 1925/26. Súčasne pozbý- 
vajú platnosti všetky předpisy, ktoré mu od
poruji!, najma §§ 68 až 78 zák. čl. XXXVIII/ 
1868.

§ 2.
Podmienkou udelenia odměny je, že na zá

klade úradného nálezu bol právoplatné pred- 
písaný zkrátený jednoduchý poplatok

§ 3.
Pri posudzovaní záslužnosti sopisovatela 

nálezov třeba prihliadať k tomu, kolko ná-
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lezov spísal v kalendárnom roku a kol’ko činia 
jednoduché poplatky, ktoré na základe týchto 
úradných nálezov boly právoplatné predpí- 
sané. Výšku odměny určí po uplynutí kaž
dého roku ministerstvo financií prihliadajúc 
k uvedeným okolnostiam.

§ 4.
(1) Osoby, ktoré chcú dosiahnuť takej to od

měny, spisu o každorn úradnom náleze, ktorý 
vyhotovia, zvláštny výkaz podl’a připojeného 
vzorca, vyplnia v ňom vlastnou rukou štipce 
1 a 2 a zašlu ho zároveň s úradným nálezom 
úřadu, ktorému náleží predpísať zkrátený 
poplatek.

(2) Nebude-li výkaz zaslaný zároveň s ná
lezom alebo keď je výkaz nie zreteFne a riad- 
ne vyplněný, neprihliadne sa k nálezu pri 
určovaní odměny.

(s) Tlačivá, potřebné pre výkazy, možno 
odoberať od finančných úradov zároveň s tla- 
čivami pre úradné nálezy.

§ 5.
Toto nariadenie platí na území Slovenska 

a Podkarpatskéj Rusi a radobúda účinnosti 
dňom 1. júla 1925. Jeho převedením poveruje 
sa minister financií.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r. 
Šrámek v. r.

Malypetr v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Novák v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke v. r.

Dr. Kállay v. r.

2. Nález

Dátum splsania Predmet nálezu

Poznámka. Sopisovatel nálezu nech vyplní 
štipce 1 a 2. Predmet nálezu nech je označený len 
heslami (na pr. směnka, účet, kupná smluva a pod.).

3. Předpis zkráteného jedno
duchého poplatku*)
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*) Vyplní úřad dávku predpisujúci.

139.
Vládní nařízení

Vzorec h § 4.

Výkaz o náleze.

1. Sopisovatel’a nálezu

Priezvisko Měno Hodnost
Služobnó
miesto

(zem)...........

ze dne 18, června 1925,
jímž se částečně mění zařádění míst do tříd

místních přídavků státních zaměstnanců.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle, článku II, § 2, odst. 2., zákona ze dne
19. února 1907, č. 34 ř. z., jímž se upravují po
žitky a služební poměry státních zaměst
nanců :

§ 1.
Vzhledem k výsledkům úředního sčítání 

lidu podle stavu ze dne 15. února 1921 zařa- 
ďují se:

1. místa Kročehlavy v Čechách, Zábřeh nad 
Odrou na Moravě, Levice, Růžomberok na 
Slovensku a Berehov, Hust, Mukačevo na 
Podkarpatské Rusi do III. třídy místních pří
davků, a to s účinností od 15. února 1821,


