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221/1924 Sb. z. a n, k příslušnému nositeli pen- 
sijňího pojištění použije tento převodní částky 
vydané podle ustanovení vládního nařízení ze 
dne 16. dubna 1926, č. 51 Sb. z. a n., ústřední 
sociální pojišťovnou k započítání příspěvkové 
doby odpovídající převedené částce a třídě 
služného (§ 3 zák. č. 1/1907 ř. z. ve znění zák. 
č. 89/1920 Sb. z. a n.), v níž je pojištěnec zařa
zen v době přestupu u nositele pensijního poji
štění — nejméně však k započítání jednoho 
měsíce.

(2) Je-li doba takto započtená kratší než 
doba získaná u ústřední, sociální pojišťovny a 
nemohla by v důsledku toho býti přiznána 
dávka vázaná na dokonání čekací doby, jest 
z rozdílu obou dob započítali tolik měsíců 
v první třídě služného, kolik schází k doplnění 
získané doby příspěvkové na dobu čekací. 
V tomto případě čítají se čtyři týdny příspěv
kové doby podle zák. č. 221/1924 Sb. z. a n. 
za jeden měsíc a zbytek doby kratší než čtyři 
týdny za celý měsíc.

(3) Ustanovení předchozích odstavců platí 
obdobně pro náhradní ústavy.

§ 2.

í1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení a vztahuje se na přestupy vzniklé za 
platnosti zák. č. 221/1924 Sb. z. a n., a to od 
1. července 1926 do 31. prosince 1928.

(2) Provedením jeho pověřuje se ministr so
ciální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r. 
černý v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. šíefánek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 
Novák v. r.

Udržal v. r.

Najman v. r.
Dr. Spina v. r. 
Dr. Srdínko v. r. 
Dr. Šrámek v. r. 
Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r.

Dr. Labaj v. r.

Viádné nariadenie 
zo dňa 28. júna 1929 

o kynožení ondatry (fiber zibethicus) v kraji
nách Slovenské j a Podkar pa toru skej.

Vláda republiky československéj nariaďuje 
podťa § 58, odst. 1., zák. čl. XII/1894 o pol’- 
nom hospodárstve a poťnej policii:

105.

§ I-
í1) Vlastníci (držitelia, užívatelia, tíež áren- 

dátori) pozemkov sú povinní na svojích po- 
zemkoch kynožiť ondatru.

(2) Nakoťko ide o rybníky, rybničně 
hrádze, kanály, umělé toky, inakšie zariadenia 
k používaniu vod, ako aj o inakšie vodné 
stavby a ich najbližšie okolie, stíhá povinnost’ 
v predchádzajúeom odstavci uvedená tých, kto- 
rým prislúcha udržovat’ tieto zariadenia a 
stavby.

(3) O kynožení ondatry na železničných 
pozemkoch móžu železničně úřady vydat’ 
zvláštně předpisy.

§ 2.

Kto zanedbá povinnost’ v § 1 stanovená, 
bude stíhaný podlá ustanovení § 95 lit. k) zák. 
čl. XII/1894.

§ 8.
Nariadenie toto nadobudne účinnosti strná- 

stym dňom po vyhlášení; prevedie ho mi- 
nister zemědělstva v dohodě so zúčastněnými 
ministrami.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r. 
černý v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. štefánek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 
Novák v. r.

Najman v. r.
Dr. Spina v. r. 
Dr. Srdínko v. r. 
Dr. Šrámek v. r. 
Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r.

Dr. Labaj v. r.

Sfíttnf tiskárna v Praze.


