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§ 3.
Kancelářští pomocníci dle § 2 ustanovení, 

kteří dovršili již nebo dovrší po svém 17. roku 
věku tři léta diurnistické nebo jí podle § 2 na 
roveň postavené služby a jimž uděleno bylo 
upovědomění dle §§ 1 nebo 3 zák. čl. XXIY. 
z roku 1897 budtež dnem 1. května 1920 jmeno
váni kancelářskými oůcianty, jsou-li splněny 
i ostatní předepsané náležitosti odst. 1. §u 1 
nařízení ze dne 27. února 1920, č. 130 Sb. z. a n.

Pokud jim upovědomění posud vydáno nebylo, 
staěí zjištění, že služebně vyhovují.

§ 4.
Zákon ze dne 18. února 1919, 6. 89 Sb. z. 

an., budiž ve příčil ě kancelářských oficiantů (§ 1) 
a kancelářských pomocníků (§ 3) proveden s účin
ností pd 1. května 1920 dle těchto dalších 
předpisů:

1. Služební dobou ve smyslu jeho jest veškerá 
dle §§ 1 a 2 rozhodná služební doba ztrávená 
po dosažení 17. roku věku.

2. Výhody §u 2, odst. 2., tohoto zákona při
znávají se těm, kteří vykonali zkoušku knihovní.

3. Vyšší kvalifikovanou službou ve smyslu 
§ 8 výnosu ze dne 14. května 1919, č. 10.103/19, 
a bodu II. výnosu ze dne 5. března 1920, č. 7086, 
jest výkon služby odborných diurnistů.

§ 5.
Zákon ze dne 23. července 1919, č. 457 

Sb. z. a n., budiž ve příčině osob zde uvedených, 
pokud jich se týká, proveden se zpětnou plat
ností k 1. říjnu 1918, avšak do 1. května 1920 
dle uherských platových předpisů.

Cis. 651.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 17. prosince 1920

o zrušeni okresního soudu? v Kosinově, o nové 
úpravě obvodů okresních soudů v Užhorodě, 
Munkačevě, Beregszázu, Velkém Sevljuši a Ta- 
čevě, o nové úpravě obvodů sborových soudů 
v Beregszázu, Užhorodě, Bustu a sedrie 

v Košicích.

Dle § 1 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 270 
Sb. z. a n., se nařizuje:

Článek I.

§ 1.

Z obvodu okresního soudu v Kosinově 
(Mezbkaszony) přidělují se obce Velká Dobrou 
(Nagy Dobrony) a Malá Dobroň (Kis Dobrony) 
k obvodu okresního soudu v Užhorodě, obce 
Beregsom, (Jsonka-Papi, Hotyen, Kisharanglab, 
Kosinovo (Mezokaszony) a Zapszony k obvodu 
okresního soudu v Beregszázu, a obce Barkaszó, 
Baťu (Batyu), Botragy, Osongor, Rafajnaujfalu 
a Szerney k obvodu okresního soudu v Mun
kačevě.

§2.

Okresní soud v Kosinově (Mezokaszony) se 
zrušuje.

článek II.

§6.
Případných doplatků, vyplývajících z prove

dení tohoto nařízení, budiž především použito 
k úhradě přeplatků, které povstaly tím, že byly 
zaměstnancům vypláceny požitky přiznané uher
skou vládou po 28. říjnu 1918, kterážto úprava 
však zdejším státem nebyla uznána.

V případech, které odůvodňují zvláštní ohledy 
věcné nebo osobní, mohou předsednictva soudních 
tabulí prominouti náhradu přeplatků zcela nebo 
z části.

§ 7.
Nařízení toto jest účinným svým prohlášením; 

provede je ministr spravedlnosti.

Dr. Popelka v. r, 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Průša v. r.
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Hotowetz v.

Černý v. r.
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Fatka v. r. 
Dr. Šusía v. r. 
Dr. Procházka v, 
Dr. Falnor v. r. 

r. Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.

r.

Obce Agtelek, Eszeny a Szaloka s tou částí 
obvodu uherského okresního soudu v Kis Vardě, 
která dle mírové smlouvy připadla k úderní 
republiky československé, přiděluje se k obvodu 
okresního soudu v Užhorodě.

článek III.

K obvodu okresního soudu ve Velkém Sevljuši 
přidělují se prozatímně z té části obvodu bývalého 
uherského okresního soudu v Halmi, která připadla 
dle mírové smlouvy republice Československé, obce: 
Andijiv (Fekete-Ardó), Avaspatak, Batar, Batarcs, 
Bocskó, Černá (Osarnato), Csepe, Csomfalva, 
Forgolany, Gudá (Gbdenyhaza), nomlqcz, Horbki 
(Rakospatak), Királybaza, Kistarna, Kriva (Tisza- 
kirva), Nevetlenfalu, Novoselica (Sosfalu), Szollos- 
gyula, Tamasvaralja, Tekehaza, Ternavka (Nagy- 
tarna), Tiszabekony, Tuszfarkasfalva, Tiszaheteny, 
Tiszafeherfalva, Tiszaszaszfalu, Tivadarfalva, 
Ugocsakomlos a Verjaci (Verecze).

Obec Velete z téže části obvodu bývalého 
uherského okresního soudu Halmi se přiděluje 
k obvodu okresního soudu v Hustu.
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Č1 á n e k IY.

Obce Dolní Apša (Alsóapsa), Horní Apša 
(Felsbapsa), Hruševo (Kbrtvélyes), Faluszlatina, 
Fejeregybáz, Kozepapsa, Solotvina (Akna Szlatina) 
s částí bývalého uherského okresního soudu 
v Marmarošské Sihoti, která připadla dle mírové 
smlouvy k republice Československé, přiděluje se 
až na další k okresnímu soudu v Tačevě.

Č1 á n e k V.

§1.

Obvod soudní stolice v Beregszazu se mění 
na obvody tří sborových soudů se sídlem v Be- 
regszázu, Užhorodó a Hustu.

§2.

Za tím účelem se z obvodu sborové..o soudu 
v Beregszazu vylučují obvody okresních soudů 
ve Velké Berezuě. Užhorodě, Muukačevě a Niž
ních Vereckách. Obvody těchto okresních soudů 
tvoří obvod sborového soudu a státního zastupi
telství v Užhorodé.

§ 3.

Obvod sborového soudu a státního zastu
pitelství v Hustu tvoří obvody okresních soudů 
v Hustu, Volovém, Tačevě a Rabově.

§ 4.

Obvody sborových soudů v Uzhorodě a Hustu 
se přičleňuji k obvodu soudní tabule v Košicích.

Článek VI.

Obvody okresních soudů v Sobranci a Velkých 
Kapušanech se vylučují z obvodu sborového soudu 
v Beregszázu a přiděluji se k obvodu sedrie 
v Košicích. Úprava tato však není na zavadu při 
definitivním stanovení hranic mezi Slovenskem 
a Podkarpatskou Rusí.

Článek VH.
Den účinnosti tohoto nařízení stanoví ministr 

spravedlnosti, jenž se jeho provedením pověřuje.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Průša v. r.
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Hotc .. -tz v.

Černý v. r.
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Fatka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Fainor v. r. 

r. Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.

Čís. 652.

Vyhláška generálního finančního řiditel- 
ství v Bratislavě

ze dne 17. listopadu 1920, č. 126 704,
o zřízení odhadní komise pro daň dóchodkovou, 
majetkovou a z válečných zisků pro berní okres 

růžomberský.
Na základě zmocnění ze dne 10. července 

1920, č. 10945 ai 1920 pres. adm., uděleného 
ministrem s plnou mocí pro Slovensko, zřizuje 
se pro berní okres růžomberský, od roku 1920 
počímje, odhadní komise pro daň dóchodkovou, 
majetkovou a z válečných zisků se Sídlem 
v Růžomberku ifin. okres Lipt. sv. Mikuláš).

President:
Kvěch v. r.

Čís. 653.
Vyhláška generálního finančního řiditel- 

ství v járatis.avě
ze dne 17. listopadu 192 J, č. 127 290,

o zřízení odhadní komise pro daň dóchodkovou, 
majetkovou a z válečných zisků pro berní okres 

krupinský.
Na základě zmocnění ze dne 10. července 

1920, č. 10945 ai 1920 pres. adm., uděleného 
ministrem s plnou mocí pro správu Slovenska 
zřizuje se pro berní okres krupinský, od roku 
1920 počínaje, odhadní komise pro daň dó
chodkovou, majetkovou a z válečných zisků se 
sídlem v Krupině (fin. okres Šáhy).

President:
Kvěch v. r.

Státní tiskárna v Praze.


