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F. POPLATKY V CELNÍM ŘÍZENÍ.

1. Vyclívací poplatek za vyčlení poštou:

a) za každou listovní zásilku, která dojde z ciziny se zelenou nálepkou
„Douane“ (clo).............................................. .. / • c ~
nehledíc k tomu, bylo-li clo vyměřeno čili nic; za zásilky dodané cel
nímu úřadu bez žádosti odesilatelovy (na př. při podezřeni, ze obsahuji 
zboží, jež podléhá clu atd.), vybírá se tento poplatek jen, bylo-li clo 

vskutku vyměřeno; v „ ,
b) za každý balík a za každou cennou krabici........................................ ....  Ke nu n

U cenných krabic je v tomto poplatku zahrnuto také doručné (ná-

věštné).

6. Zprostředkovné za provedení výplatního řízení při poštovních zásilkách
došlých s výplatkou, za zásilku ................................................................................ kc ou n

čl. III.
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. července 1930 a provede je ministr post a te

legrafů. TTJ „ ,
Udrzal v. r.

Dr. Beneš v. r. Dr. Matoušek v. r. Dr. Czech v. r.
Dr. Slávik v. r. Mlčoch v. r. Dk Spina v. r.
Dr. Engliš v. r. Dostálek v. r. Dr. Franke v. r.
Dr. Dérer v. r. Bradáč v. r. Dr- Šrámek v. r.

Dr. Meissner v. r. Dr. Viškovský v. r.

60.

Vládně nariadenie 
zo dňa 23. mája 1930,

ktorým sa sriaďuje Zemská rada živnostenská pre Slovensko v Bratislavě.

Vláda republiky československej nariaďuje, 
dl’a § 6, odstavca 3., zákona zo dňa 14. júla 
1927, č. 125 Sb. z a n., o organizácii politickej 
správy:

Měno a sídlo.

§ I-
(!) Pod označením: „Zemská rada živno

stenská pre Slovensko v Bratislavě" sriaďuje 
sa pořádný orgán zemského úřadu a zemského 
zastupitelstva v otázkách živnostenských.

(2) Agendu Zemskej rady živnostenskej 
obstarává zemský úřad.

S 1 o ž e n i e.

§ 2.
Zemská rada živnostenská sa skládá:
1. zo zemského. prežidenta ako předsedu, 

ďalej

2. zo zástupců ministerstva:
a) priemyslu, obchodu a živností,
b) školstva a národnej osvěty,
c) sociálnej pečlivosti,

3. z troch zástupcov zemského úřadu,

4. z troch zástupcov vyslaných zemským 
výborom,

5. zo zástupců odborného školstva (škol
ského referenta pri zemskom úřade),

6. z inštruktora pre živnostenské spoločen- 
stvá,

7. z riaditefa štátneho ústavu pre zvefaďo- 
vanie živností v Turč. Sv. Martine,

8. zo zástupcov, ktorých volia po troch:
a) obchodné a priemyselné komory na Slo

vensku, z ktorých jeden náleží stavu málo-
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živnostenskému, druhý stavu obchodnému a 
třetí je úradníkom komory,
■ b) Krajinský svaz živnostenských spole
čenství a g-remií na Slovensku,

9. z dvoch zástupcov, ktorých volí Svaz 
živnostenských úvěrných ústavov a družstiev 
na Slovensku v Bratislavě,

10. zo zástupcov, ktorých volí po jednom:
a) Slovenská remeselnícka a obchodnická 

Jednota v Turč. Sv. Martine,
b) živnostenské a obchodné organizácie, 

ktoré ná Slovensku už sú sriadené alebo budu 
sriadené či podl’a živnostenského zákona, či 
podl’a predpisov spolčovacích, pokial’ - sa ich 
posobnost’ bude vztahovat’ na územie celého 
Slovenska a pokial’ im bude s případu na pří
pad přiznané zastúpenie zemským preziden
tem,

11. z členov, ktorých móže zemské zastupi- 
tetstyo menovať na návrh zemského výboru 
najvýše 20, a z ktorých polovica má náležať 
stavu obchodnému a polovica stavu malo- 
živnostenskému.

č 1 e n o v i a.

(!) číenovia možu byť len štátni občania re
publiky československej, ktorí požívajú ob- 
čianskych a politických práv.

(2) Pozbudne-li niektorý člen Zemskej rady 
živnostenskej československého štátneho ob- 
čianstva, alebo bude zbavený oběianskych a 
politických práv, přehlásí zemský prezident 
jeho členstvo za zaniklé.

(3) Ubudne-li před uplynutím úradného ob- 
dobia člen zvolený (§ 2, bod 8, 9, 10) alebo 
menovaný (§ 2, bod 11) úmrtím, vzdáním sa 
alebo odvoláním, bude nakradený doplňova- 
cou volbou dotyčnej korporácie alebo meno- 
vaním. O přípustnosti odvolania ktorého- 
kolvek zástupců dotyčnou korporáciou v kaž- 
dom případe rozhodne zemský prezident.

Ú rádné období e.

§ 4.
í1) úradné obdobie Zemskej rady živno

stenskej trvá šest’ rokov odo dňa ustavenia.

(2) Zástupcovia úradov (§ 2, bod 2, 3, 5, 6), 
ústavov (§2, bod 7) a zemského výboru (§2, 
bod 4) v Zemskej radě živnostenskej konajú 
svoju funkciu dotial’, kým neboli svojho 
úřadu zbavení.

Svolávanie schodzí valného 
shromážděni a.

§ 5.

(i) Valné shromaždenie Zemskej rady 
živnostenskej svolává zemský prezident naj- 
menej dva rázy do roka, okrem toho vždy, 
keď o to požiada písomne aspoň třetina čle
nov s udáním predmetu.

(-) Shromaždeniam předsedá zemský pre
zident alebo niektorý z námestníkov ním mě
no váných.

ítozdelenie práč.

§ 6.

(1) Valné shromaždenie sa rozdvojí na od
bor živnostenský a na odbor obchodný. Okrem 
toho móže valné shromaždenie podlá potřeby 
zvolit’ výbory, ktoré by připravovaly jednot
livé záležitosti pre porady v odboroch alebo 
vo valnom shromáždění, a prezidiálnu radu, 
ktorá vybavuje súrné záležitosti Zemskej 
rady živnostenskej.

(2) úradní zástupcovia a úradníci komor 
zúčastnia sa jednania v obidvoch odboroch, 
vo všetkých výboroch a v prezidiálnej radě.

(3) Odbory a výbory zvolia si svojho před
sedu a jeho námestníka. Podrobné ustanove- 
nia o sriadení odborov a výborov, ako aj 
o sriadení prezidiálnej rady, a o jednaní vo 
valnom shromáždění, v odboroch, výboroch a 
v prezidiálnej radě upravuje jednací poriadok, 
na ktororn sa usnesie v medziach tohoto na- 
riadenia valné shromaždenie a ktorý schválí 
zemský prezident.

Svolávanie schodzí odborov, vý
bor o v a prezidiálnej rady.

§ 7.
Odbory, výbory a prezidiálnu radu ku 

schódzam podlá potřeby svolává zemský pre
zident.

V o lby* a hlasovaní e.

§ 8.

(O Ku platnosti volby a usnášaniu vo val
nom shromáždění, v odboroch, výboroch a 
v prezidiálnej radě potřebná je přítomnost’ 
aspoň polovice členov a rozhoduje prostá 
váčšina hlasov. Ak nemožno pri volbách do- 
cieliť váčšiny ani pri užšej volbě, rozhodne 
lós. Volby konajú sa zpravidla zdvihnutím 
ruky, hlasovacími lístkami iba vtedy, keď sa
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pre to rozhodne nadpolovičná váčšina přítom
ných. Návrh, ktorý docielil rovnosti hlasov, 
třeba považovat’ za zamietnutý. Predsedovia 
odborov, výborov a prezidiálnej rady zúčast
ňuj ú sa hlasovania a volieb.

(2) Předseda valného shromaždenia nehla
suje ani nevolí.

komor a pokial’ nemajú bydlisko v sídle Zem- 
skej rady živnostenskéj, poskytne sa náhrada 
jazdného z miesta ich bydliska do sídla zem
ského úřadu a náhrada skutečných trov zo 
zemských prostriedkov. O možnosti paušalo- 
vania tejto náhrady platí obdobné ustanove- 
nie § 62 zák. č. 125/1927 Sb. z. a n.

Posobnost’.

§ 9.

Posobnost’ Zemskej rady živnostenské] 
vztahuje sa na tie záležitosti, ktoré sa tý- 
kajú záujmov remeselnícko-živnostenského a 
obchodnického stavu.

§ 10.

(1) Ako pořádný orgán može Zemská rada 
živnostenská podávat’ návrhy a- dobrozdania 
vládě, zemskému zastupitelstvu a zemskému 
úřadu o zákonných a administratívnych opa- 
treniach vo veciach živnostenských a obchod- 
ných, a to z vlastnej iniciativy alebo na vy- 
zvanie.

(2) Zemská rada živnostenská može v otáz
kách ňou projednávaných vypočuť znalcov a 
navrhovat’ ministerstvu priemyslu, obchodu a 
živností, zemskému zastupitelstvu, zemskému 
úřadu, obchodným a živnostenským komorám 
a iným odborným činitelom usporiadaníe zna
leckých ankét a može si vyžiadať osobitného 
odborníka ako experta. Pokial’ by sa činnost’ 
Zemskej rady živnostenskej dotýkala posob
nosti jednotlivých ministerstiev alebo štát- 
nych úradov a ústavov, má postupovat’ v do
hodě s nimi.

Náhrada trov.

§ 11.

Členovia Zemskej rady živnostenskej ko- 
najú svoje práce ako úřad čestný, účastníkom 
schódzí, pokial’ nie sú úradnými zástupeami 
alebo úradníkmi obchodných a živnostenských

Užívanie znak u.

§ 12.
Zemská rada živnostenská je oprávněná 

užívat’ znaku zemského tak v razítku ako aj 
v iných označeniach.

R o z p u s t e n i e.

§ 13.
Zemský prezident je oprávněný po vypočutí 

mienky zemského výboru rozpustit’ Zemskú 
radu živnostenskú, ak nekoná svojích povin
ností, alebo ak přestupuje po opátovnej bez
výsledné] výstrahe obor svojej posobnosti. 
Nové sostavenie třeba ale previesť do troch 
mesiacov.

§ 14.
t1) Nariadenie toto platí pre Slovensko a 

nabýva účinnosti dňom vyhlásenia.
(2) Převedením jeho pověřuje sa minister 

priemyslu, obchodu a živností v dohodě s mi- 
nistrom vnútra a financií.

Udrža! v. r.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Dostálek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. 
Dr. Czech v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Státní tiskárna v Praza.


