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mecké sekce) a inženýrské komory v Opavě, se
všejni právy a povinnostmi přechází na nově zří
zenou inženýrskou komoru pro Československou
republiku s výhradou práv, kterou si případně
jednotlivé dosavadní inženýrské komory, resp.
sekce při likvidaci majetku učinily.
§ 33.
Jednací řády a honorářové tarify.
Jednací řády valných hromad komory, ko
morního představenstva, případně pracovních
sekcí a honorářové tarify buďtež předloženy do
• roka od účinnosti tohoto nařízení prostřednictvím
předsednictva komory ministerstvu veřejných
prací ke schválení.
§ 34.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr ve
řejných prací.
Černý v. r.

Dr. Popelka v. r.
Dr. Fmdiš v. r.
Dr. Biirger v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta v. r.
Průša v. r.

Dr. Kovařík v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Painor v. r.
Husák v. r.
Dr. Brtílík v. r.

Čís. 65š.

Vyhláška
generálního finančního ředitelství
v Bratislavě
ze dne 29. listopadu 1920, čís. 145 158,
o zřízení odhadních komisí pro daň dóchodkovou,
majetkovou a z válečných Zisků ve finančním
okrese Levoča.

f) pro berní okres Kežmarok se sídlem v Gel
nici,
•£•) pro berní okres Novou Ves se sídlem v Gel
nici (vesměs finanční okres Levoča), od roku
1920 počínaje.
Od téže doby zrušuje se odhadní komise pro
daň dóchodkovou, majetkovou a z válečných
zisků pro župu Spišskou v Levoči; její agendu
budou vykonávati komise výše uvedené.
President generálního finančního ředitelství:
Kvěch v. r.

čís. 656.
Nařízení vlády republiky Československé

ze dne £2. prosince 1920,
kterým se prodlužuje zmocnění obcí a společných
bytových úřadů ku provádění zákona ze dne
30. října 1919, čís. 592 Sb. z. a n.
Podle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337
SI). z. a n„ se nařizuje:
Š 1. ,
Obce á společné bytové úřady, které podle
§§ 1 a 33 zákona ze dne 30. října 1919, čís. 592
Sb. z. a n„ o zabírání bytů obcěmi, byly do
31. piosince 1920 zmocněny, aby provedly opa
tření podle tohoto zákona, mohou v prováděni
těchto opatření pokračovati až do vydání nového
zákona o zabírání bytů obcemi, nejdéle do
30. dubna 1921.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
1921.
I 3.
'

Ministru sociální péče se ukládá, aby toto
Na základě zmocnění ze dne 10. července nařízení provedl v dohodě se zúčastněnými mi
1920, č. 10.9.45 ai 1920 pres. adm., uděleného mi nistry.
nistrem s plnou mocí pro správu Slovenska, zři
zují se odhadní komise pro daň dóchodkovou, ma
Černý v. r.
jetkovou a z válečných zisků:
Dr Procházka v. r.
Dr. Popelka v. r.
a) pro berní okres Levoču se sídlem v Levoči,
Dr. Burger v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
b) pro berní okres Starou Ves se sídlem ve
Dr. Šusla v. r.
Průša v. r.
Staré Vsi,u
Dr. Patka v. r.
Dr. Mičura v. r.
é) pro berní okres Starou Lubovňu se sídlem
Dr. Engliš v. r.
Dr. Fajnor v. r.
ve Staré Lubovně,
Dr. Gruber v. r.
Husák v. r.
d) pro berní okres Spišskou Sobotu se sídlem
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Brdlík v. r.
ve Spišské Sobotě,
, '
e) pro berní okres Gelnicu se sídlem v Gelnici, |

