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tíbiah : (Čís. 880.—382.) 880. Nařízení, kterým a ■ upravují služební a hmotné poměry finanční stráže na Slo
vensku. — 381. Nařízeni o zvýšení nejnižšich po itků finanční stráže na Slovensku. — 382. Zákon
o ná iradě majitelům půdy, kteří byli válkou pošk zeni.

ze dne 7. července 1919,
kterým se upravují služební a hmotné poměry
finanční stráže na Slovensku.

§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti od 1. června
1919.
§ 5.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se ge
nerální finanční ředitelství v Bratislavě.

Na základě § 14 zákona ze dne 10. prosince
- 1918, č. 64 Sb. z. a
se nařizuje:

Ministr Československé republiky s plnou mocf
pro Slovensko:
Dr. Vávro Šrobár v, r.

Cis. 380.
Naiízení vlády republiky Československé

§ 1.
Platnost předpisu pro finanční stráž zavede
ného v Cechách, na Moravě a ve Slezsku vyne
sením bývalého rakouského ministerstva financí
z 19. března 1907, č. 21.134 vl. vest. č. 45, i všech
jeho pozdějších změn rozšiřuje se i na území Slo
venska.
§ 2.
Drahotní přídavek zavedený v bývalém Ra
kousku nařízením ministerstva financí z 11. září
191S, č. 333 ř. z., platí též pro zřízenectvo finanční
stráže na Slovensku.
§ 3.
D o I. třídy aktivních přídavků patří místa:
Bratislava, Košice;
d o II. t ř i d y aktivních přídavků patří místa:
Komárno, Trenčín, Nové Město n. V., Dolní Kubín,
Bal. Děrmoty, Báňská Bystrica, Prešov, Lipt. Sv.
Mikuláš, Lučenec, Vel. Báně, Nitra, Užhorod,
Žilina;
do IIÍ. třídy místa: Zlaté Moravce, Bánovce, Bardejov, Bystrica, Cača, Nové Zámky,
Nová Ves, Hlava, Ipol, Šiáhy, Levoča, Trnava,
Velké Topolčany, Orsova, Píštany, Rimská So
bota, Salgotarjan, ŠCavnicá, Samorja, Turčanský
Sv. Martin, Zvolen a
do IV. třídy místa: Všechny ostatní obce.

Cis 381.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 7. července 1919
0 zvýšení nejnižších požitků finanční stráže na
Slovensku,
§ 1.
Požitky zřízenců finanční stráže na Sloven
sku do státní služby nově přijatých, jakož i zří
zenců z bývalé maďarské finanční správy pře
vzatých — zvyšují se přechodně pro svobodné
na měsíčních 300 K — Pro ženaté na měsíčních
400 K. Vzhledem na mimořádné poměry budou
požívati až do odvolání měsíčně přídavku svo
bodní 50 K, ženatí 100 K.
§ 2.
V tomto měsíčním minimu zahrnuty jsou
všecky požitky finanční stráže kromě příspěvku
na oděv, na řemení, stravného, přenůšek, jakož
1 čtvrtročních přídavku (náhlých výpomocí).
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. červ
na 1919.
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