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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,
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2. město Velká Ostrava do I. třídy místních 
přídavků, a to s účinností od 1. ledna 1924.

§ 2.

Těmito předpisy se mění § 3 nařízení vlády 
republiky československé ze dne 7. července 
1919, č. 380 Sb. z. a n., a tabelární seznam 
úředních míst zařáděných do I. až III. třídy 
aktivních přídavků, připojený k nařízení 
veškerého ministerstva ze dne 2. srpna 1908, 
č. 154 ř. z., a doplněný nařízeními veškerého 
ministerstva ze dne 23. prosince 1911, č. 233 
ř. z., ze dne 10. října 1912, č. 197 ř. z., a ze 
dne 7. října 1913, č. 216 ř. z.

§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provedou je všichni členové vlády.

ŠvehSa v. r.

Dr. Beneš v. r. Novák v. r.
Bečka v. r. Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r. Stříbrný v. r.
Dr. Dolanský v. r. Šrámek v. r.

Dr. Kállay v. r.
Malypetr v. r.,

též za ministra Dr. Hodžu a ministra Udržala.

Dr. Winter v. r., 
též za ministra Srbu.

140.

I., odst. 2., zákona ze dne 23. května 1919, 
č. 274 Sb. z. a n., jímž se upravují služební 
příjmy a výslužné učitelstvu na veřejných 
školách obecných a občanských (měšťan
ských) :

§ I-
§ 3 vládního nařízení ze dne 5. června 1924, 

č. 120 Sb. z. a n., o drahotní výpomoci učitel
stvu škol obecných a občanských v Podkar
patské Rusi, vydržovaných obcemi nebo ná
boženskými společnostmi, jehož platnost byla 
prodloužena do konce roku 1925 vládním na
řízením ze dne 18. prosince 1924, č. 281 Sb. 
z. a n., doplňuje se takto:

Z drahotní výpomoci, která byla povolena 
učiteli podle tohoto paragrafu nebo podle 
§§ 4 a 5, bude se srážeti počínajíc dnem 
1. ledna 1925 v měsíčních lhůtách částka, 
rovnající se 8% pensijní základny, která by 
mu vyplývala z jeho služebních požitků, 
kdyby za stejných jinak okolností působil na 
státních školách příslušné kategorie. Z těchto 
srážek se uhradí od 1. ledna 1925 také pen
sijní příspěvek učitele, stanovený dosavad
ními předpisy.

§ 2.

(1) Toto vládní nařízení nabývá účinnosti 
dnem vyhlášení a působí od 1. ledna do konce 
prosince 1925.

(2) Provedením jeho se pověřuje ministr 
školství a národní osvěty ve shodě se zúčast
něnými ministry.

Vládní nařízení 
ze dne 18. června 1925

o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných 
a občanských na Podkarpatské Rusi, vydržo
vaných obcemi anebo náboženskými společ

nostmi. .

Vláda republiky Československé nařizuje 
podle §u 3, odst. 8., ústavní listiny a podle čl.

švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Malypetr v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Dr. Dolanský v. r.

Novák v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Kállay v. r.

Státní tlpkárnn v Prazs.


