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Příspěvek státního melioračního fondu:

70% na úpravu odpadů až do 
částky................................. 36.610 Kč,

50% na drenáž až do částky 29.850 Kč,
50% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 2.800 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 23. listopadu 1928.

Lil. Meliorační podnik vodního 
družstva v Dolní štubně, okres 

T u r č. S v. Martin.

Rozpočtený celkový náklad
podniku............................... 1,515.000 Kč,
(na úpravu odpadů 158.000 
Kč, na drenáž 1,357.000 Kč).

Udržovací fond ..................... 35.000 Kč,
- (na udržování úpravy od

padů 10.000 Kč, na udržo
vání drenáže 25.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
70% na úpravu odpadů až do 

částky................................. '. 110.600 Kč,
60% na drenáž až do částky 814.200 Kč,
70% na udržování úpravy od

padů v částce.. 7.000 Kč,
60% na . udržování drenáže 

v částce ............................. 15.000 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 21. ledna 1929.

Lili. Dílčí úprava potoka Bataru 
a prohloubení a rozšíření ďul- 
ského kanálu vodním družstvem 
Ďula-černý Ar do v, okres Sevluš.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku............................... 1,080.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 70.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
80% k stavebnímu nákladu až 

do částky........................... 864.000 Kč,

80%, k udržovacímu fondu 
v částce ................... . 56.000 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 22. listopadu 1928. 

Dr. Srdínko v. r.

82.

Vyhláška ministra financí v dohodě 
s ministrem zemědělství 
ze dne 25. května 1929

o paušalování daně z obratu u drobných země
dělců v zemi Slovenské a Podkarpatoruské.

Podle §u 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákona 
ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., 
o dani z obratu a dani přepychové, ustanovuji 
v dohodě s ministrem zemědělství:

(!) Ustanovení vyhlášky ministra financí 
v dohodě s ministrem zemědělství ze dne 15. 
července 1925, č. 175 Sb. z. a n., o paušalování 
daně z obratu u drobných zemědělců na Slo
vensku za rok 1924, a vyhlášky ministra fi
nancí v dohodě s ministrem zemědělství ze 
dne 6. listopadu 1925, č. 231 Sb. z. a n., o pau
šalování daně z obratu u drobných zemědělců 
v Podkarpatské Rusi za rok 1924,. platí ob
dobně i pro rok 1928 s těmito úchylkami:

Místo tabulky, která jest součástí vyhlášky 
č. 175/1925 Sb. z. a n. a v níž jest vyznačena 
daň z 1 jitra, připadající na průměrné čisté 
katastrální výnosy obecní z 1 jitra, platí ta
bulka, která jest součástí této vyhlášky.

U zemědělců, kteří jsou povinni plniti ze 
své usedlosti naturální výměnek, nesmí částka 
(rovnající se l%ní dani z obratu z hodnoty 
naturálního výměnku), na jejíž odečtení od 
paušálu mají nárok, přesahovati u jednoho 
výměnku Ys a u více výměnků V2 celkového 
zemědělcova paušálu.

Tuzemští podnikatelé, kteří nakoupili zboží 
od zemědělců, jimž daň z obratu pro r. 1928 
byla vyměřena paušálem, mají při vývozu 
zmíněného zboží podle §u 22, odst. 1., zák. 
č. 268/1923 Sb. z. a n., ve znění zák. č. 246/ 
1926 Sb. z. a n., jen nárok na vrácení částky 
ve výši 14% z nákupní ceny zboží.
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(2) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění.

Dr. Vlasák v. r.

Tabulka k vyhlášce č. 82/1929 Sb. z, a n.

Průměrný čistý katastrální Daň z 1 jitra
výnos obecní z 1 jitra

Kč Kč

5 i

r— f90
•2-— 2-10
3— ' 2’40
4'—• 2-90
5'— 3 50

6'— 420
T— 4'80
8-— 5'70
9'— 670

.10 — 7'—

8 —
12-- \ 8'50

Průměrný čistý katastrální Daň z 1 jitra
výnos obecní z 1 jitra

Kč Kč

13'— 9'—

14'— 10'—

15'— 10‘50
16'— 12'—
17'— 13'—

18'— 13'50

19'— 14'50
20'— 15'—
21'— 16'—
22'— 17'—
23'— 18'—
24'— 18'—

25'— • 19'—
26'— 19'—
27'— 19'—
28'— . 19 —
29'— 20 —

30'— a vyšší 21'—

Státní tiskárna v Praze.


