
785Sbírka zákonů a nařízení, č. 184.

40% k. vyššímu nákladu na do
končení zahrazovacích prací, 
nekrytému příspěvky zájem- 
níků, až do částky...............  273.200 Kč.

40% k udržovacímu fondu ne
krytému příspěvkem obce Lu
hačovic v částce ..................... 68.320 Kč.

Příspěvek obce Luhačovic:
K stavebnímu nákladu ............ 47.000 Kč,
k udržovacímu fondu........... 101.200 Kč.

Příspěvek silničního okresu uhersko
brodského :

K stavebnímu nákladu ............ 10.000 Kč.

Úmluva dojednána dne 28. května 1926.

XXVII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Nížkovicích, 

pol. okres vyškovský.

R,ozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 161.000 Kč
(na úpravu odpadů 19.000 Kč, 
na meliorace 142.000 Kč).

Udržovací fond ....................... 7.000 Kč
(na udržování úpravy odpadů
2.000 Kč, na udržování melio- 
rací 5.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% na úpravu odpadů až do 
částky ..................................

20% na meliorace až do částky
30% na udržování úpravy od

padů v částce.........................
20% na udržování meliorací 

v částce ...............................

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu odpadů až do 
částky .................................. 5.700 Kč,

20% na meliorace až do částky 28.400 Kč,
30% na udržování úpravy od

padů v částce......................... 600 Kč,
20% na udržování meliorací 

v částce ............................... 1.000 Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 14. července 1926.

XXVIII. Meliorační podnik III. 
vodního družstva v Bernati- 
cích, pol. okres frývaldovs k ý.

Rozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 340.000 Kč.

Udržovací fond ....................... 6.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky ...............  102.000 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ............................... 1.800 Kč.

Příspěvek zemské správní komise pro Slezsko:
20% k stavebnímu nákladu až

do částky ............................. 68.000 Kč,

20% k udržovacímu fondu
v částce ............................... 1.200 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 4. června 1926.

Dr. Slávik v. r.

104.

Vyhláška ministra financií 
zo dňa 30. septembra 1926,

ktorou sa ciastočne prevádza vládně naria- 
denie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. 
a n., o úpravě sídiel a obvodóv štátnych mer- 
níckych úradov evidencie pozemkového kata

stru na Slovensku.

Počínajúc dňom 1. októbra 1926 zahájia 
podlá §u 1 vlád. nar. č. 83/1925 Sb. z. a n., 
svoju činnost’ štátny mernícky úřad eviden
cie pozemkového katastru vo Velkých Kapu- 
šanoch.

Jeho posobnost’ vzťahuje sa na obvody ber
ných xiradov vo Velkých Kapušanoch a Král. 
Chlumci.

Dr. Engliš v. r.

5.700 Kč, 
28.400 Kč,

600 Kč,

1.000 Kč.


