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XXXV. Hrazení Papradňanky 
v obci Pa p rádně, župa XVII.

Rozpočtený celkový náklad pod
niku ............................   270.000 Kč.

Udržovací fond ............... 27.000 Kč.

Příspěvek státního melioračnílio fondu:
90% ke stavebnímu nákladu až 

do částky ................................  248.000 Kč,
75% k udržovacímu fondu 

v částce................................... 20.250 Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí obec Papradno.

úmluva dojednána dne 15. května 1926.

XXXVI. Meliorační podnik vod
ního družstva v šomodi, župa XX.

Rozpočtený celkový náklad pod
niku ......................................   240.000 Kč.

Udržovací fond .............. 18.800 Kč.

Příspěvek státního rnelioračního fondu:
55% ke stavebnímu nákladu až 

do částky ...............................  132.000 Kč,
55% k udržovacímu fondu 

v částce................................... 10.340 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 30. dubna 1926.

Dr. Slávik v. r.

159.

Zákon ze dne 1. července 1926 
o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřo
vacích požitků v souvislosti s pensijními úmlu
vami sjednanými v Římě dne 6. dubna 1922 

a ve Vídni dne 30. listopadu 1923.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
I1) Podle pravidel obsažených v úmluvě 

sjednané v Římě dne 6. dubna 1922 mezi Ra
kouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, Krá
lovstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Česko
slovenskem o pensích poukázaných bývalou 
vládou rakouskou a v úmluvě sjednané ve 
Vídni dne 30. listopadu 1923 mezi Rakous- 
kem, Itálií, Polskem, Rumunskem, Králov
stvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Českoslo
venskem o úpravě různých skupin odpočiv
ných požitků, které nebyly upraveny úmluvou 
v Římě ze dne 6. dubna 1922, přiznávají se 
odpočivné a zaopatřovací požitky osobám, 
jichž se tyto úmluvy týkají.

(2) V případech zvláštního zřetele hodných 
mohou býti dle volného uvážení přiznány od
počivné a zaopatřovací požitky v předcháze
jícím odstavci uvedené osobám, které jsou 
nebo se stanou československými státními 
příslušníky a nespadají pod ustanovení od
stavce prvního. Totéž platí o pozůstalých po 
těchto osobách.

§ 2.
Ustanovení předcházejícího paragrafu, po

kud se týče státní příslušnosti jakožto pod
mínky přiznání zaopatřovacích požitků, platí 
též pro přiznání vojenských zaopatřovacích 
požitků osobám, které co do státní příslušnosti 
nevyhovují podmínkám §§ 2, resp. 5 zákona 
ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n.; ji
nak ustanovení tohoto zákona a zákonů jej 
doplňujících zůstávají nedotčena.

§ 3.
Zákon nabývá účinnosti, jakmile a pokud 

úmluvy jmenované v § 1 tohoto zákona se 
stanou účinnými, a provedou jej ministři 
financí, národní obrany, vnitra a železnic.

T. G. Masaryk v. r. 
černý v. r.
Syrový v. r.

Dr. Peroutka v. r.
za ministra Dra Engliše.

Dr. Fatka v. r.
za ministra Dra Říhu.

Státní tiskárna v Praze.


