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Obsah: 355. Nařízení ku provedení zákona ze dne 18. března 1921, čís. 124 Sb. z. a n., jímž se vláda
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(Druhé prováděcí nařízení.)

355.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 25. září 1921
ku provedení zákona ze dne 18. března 1921,
čís. 124 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje,
aby zjistila titry předválečného dluhu ra
kouského, uherského a rakousko-uherského.
(Druhé prováděcí nařízení.)
§ IK částečnému provedení článku 186., al. 2.,
mírové smlouvy Trianonské a přílohy k to
muto článku, jakož i ke zjednání předpokladů
pro výplatu úroků, buďtež za následků cito
vaných ustanovení nejdéle včetně do 20. října
1921
a) zjištěny, seznamenány a do úřední
úschovy odevzdány všechny dluhopisy (titry)
předválečného nezajištěného státního dluhu
uherského uvedené v § 8 tohoto nařízení, po
kud jsou na území československé republiky,
bez rozdílu, jsou-li majetkem českosloven
ských neb cizích příslušníků;
b) zjištěny a seznamenány titry uvedených
dluhů, které jako majetek příslušníků česko
slovenských, jakož i tuzemských osob práv
ních, jsou mimo území československé repu
bliky.
Titry sub a) i b) uvedené budou nadále
jmenovány v tomto nařízení krátce „dluho
pisy".

§ 2.

Dluhopisy, jež jsou na území českosloven
ské republiky, buďtež složeny do úřední
úschovy i s příslušnými kupony a talony;
dluhopisy příslušníků československých, ja

kož i tuzemských osob právních, uložené
dosud mimo území československé republiky
podle § 1, lit. b, seznamenané, budou do úřední
úschovy složeny do 8 dnů po jich převodu do
Československé republiky.
§ 3.
S výhradou konečného rozhodnutí o tom,
které titry patří pod ustanovení mírové
smlouvy Trianonské citované v § 1 tohoto na
řízení, vztahuje se zjištění, seznamenání, po
kud se týče úřední úschova ve smyslu tohoto
nařízení na tyto dluhy:
1. 4% uherská zlatá renta s kupony 1. ledna
a 1. července;
2. 4% uherská renta z roku 1910 s kupony
1. března a 1. září;
3. 41/2% uherská umořitelná renta z roku
1914 s kupony 1. března a 1. září ;
4. 4*4% uherská renta z roku 1913 s ku
pony 1. dubna a 1. října;
5. kr. uh. daně prostá 4% státní půjčka
rentová (4% uherská korunová renta) s ku
pony 1. června a 1. prosince;
6. 31/4% uherská korunová renta s kupony
1. ledna a 1. července;
7. 4*4% obligace za výkup výčepních regálních práv;
8. 4% uherský vysazovací pozemkový dluh
s kupony 1. května a 1. listopadu.

§ 4.
Povinnost složití dluhopisy, jež jsou na úze
mí československé republiky, do úřední úscho
vy, má každá fysická i právní osoba (země,
župy, okresy, obce, jakož i ústavy, podniky,
fondy a pod. jimi spravované, dále peněžní
144
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•/. ústavy, pokud nejsou dle přílohy A úředními
schovacími místy, společnosti obchodní, spole
čenstva, korporace, nadace, fondy, církve,
řády, beneficia, náboženské obce atd.):
a) která jako vlastník má u sebe uvedené
dluhopisy;
b) která dluhopisy drží nebo má v úschově
pro osoby jiné z důvodu jakéhokoliv.
Nesplní-li držitel nebo uschovatel tako
výchto dluhopisů této povinnosti, ručí podle
platných zákonů za každoú škodu tímto opo
menutím vzešlou.
Složením dluhopisů do úřední úschovy ne
mění se ničeho na právním poměru držitele,
nebo zástavního věřitele nebo depositáře a
pod. k vlastníkovi dluhopisů.
Ohledně soudů a jiných státních úřadů,
státních ústavů, podniků, fondů a pod., jakož
i ohledně státních úřadu a peněžních ústavů,
jež podle přílohy A jsou úředními schovacími
místy, platí mimo to zvláštní ustanovení
§§ 11—17 tohoto nařízení.
Nájemci schránek (safes) v peněžních
ústavech jsou povinni dluhopisy vyzvednout!
a do úřední úschovy odevzdati.

§ 5.
Osoby, jež dle tohoto nařízení jsou povinny
složiti dluhopisy do úřední úschovy,-vyplní
trojmo řádně a svědomitě, zejména co do
druhů, obnosů, sérií a čísel dluhopisu, seznam
dle vzorce B, — jejž stejně jako vzorce C,
D a E stanoví ministerstvo financí — a ode
vzdají vyplněné seznamy zároveň s dluhopisy
sčhovacímu místu příslušnému dle přílohy A.
Skládá-li strana dluhopisy patřící jiným
osobám, vyplní a současně s dluhopisy ode
vzdá trojmo seznamy dle vzorce B za každou
osobu, pro kterou dluhopisy má v úschově.
§ 6.
Příslušníci Československé republiky, jakož
i tuzemské osoby právní (§ 4, odst. 1.), které
mají své dluhopisy uloženy mimo území ,če
skoslovenské republiky přímo (nikoliv tedy
na př. dluhopisy, jsoucí v právní úschově ně
kterého tuzemského ústavu nebo některé tu
zemské odbočky ústavu cizozemského), seznarnenaií tyto dluhopisy trojmo dle vzorce C a
odevzdají seznamy schovacímu místu, přísluš
nému dle přílohy A.
Dluhopisy odevzdané do volné neb soudní
úschovy (nikoli jako podklad lombardních zá
půjček) Rakousko-uherské bance nebo jejím 1

bývalým tuzemským filiálkám, jest pokládati
za dluhopisy uložené přímo mimo území če
skoslovenské republiky.
Za strany, jež mají dluhopisy uloženy u ví
deňské poštovní spořitelny na rentovní kníž
ky a jež tyto rentovní knížky zaslaly své doby
za účelem převozu deposit poštovnímu úřadu
šekovému v Praze, seznámená dluhopisy tento
úřad.
Strany, jež mají dluhopisy uloženy u ma
ďarské poštovní spořitelny na rentovní kníž
ky, musí seznamenání provésti samy.
§ 7.
Osoby fysické i právní, nalézající se v ob
vodu Československé republiky, zejména pe
něžní ústavy, které nejsou úředními schovavacími místy dle přílohy A a jež dluhopisy
svých komitentů, pokud jsou příslušníky če
skoslovenské republiky, nebo tuzemskými
právními osobami, nemají efektivně na území
československé republiky, nýbrž mimo toto
území, jsou povinny dluhopisy ty trojmo dle
vzorce C seznamenati a seznamy předložití
schovacímu místu příslušnému dle přílohy A.
V seznamech budiž zvláště uvedena přesná
adresa osoby fysické nebo právní, u níž se
dluhopisy nalézají, jakož i důvod uložení.
O peněžních ústavech v odstavci 1. tohoto
paragrafu uvedených a jich funkcionářích,
kteří by těchto předpisů nedbali, nebo proti
nim jednali, platí ustanovení §§ 16 a 17 to
hoto nařízení.

§ 8.
Složení do úřední úschovy provedou, pokud
se týče seznamy podají:
a) při právních osobách jejich oprávnění
zástupci;
b)
členy rodiny, žijící ve společné do
mácnosti, přednosta domácnosti;
c) za poručence a opatrovance jejich úřed
ně stanovení zástupci, za neodevzdané Pozu~
stálosti osoby, které vedou správu pozůsta
losti, za konkursní podstaty jejich správce.

§9.
Pokud není tímto nařízením jinak ustano
veno, buďtež dluhopisy složeny, pokud se tyče
seznamy dluhopisů odevzdány u schovacíc
míst, uvedených v příloze A. U těchto schovacích míst lze obdržeti za stanovený popla e
potřebné seznamy.
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§ 10.
Je-li plášť a kupónový arch, po případě
talon u různých osob, jest každá z nich po
vinna tu část dluhopisu, kterou má, do úřední
úschovy složití a v seznamu uvésti, u koho se
nalézá kupónový arch, případně plášť nebo
talon.
Při vinkulovaných dluhopisech předloží se
pouze plášť bez úrokových výplatních archů.
§ 11.
Soudy a jiné státní úřady, státní ústavy,
podniky, fondy a pod. (státní úřady, jež dle
přílohy A jsou úředními šchovacími místy, vy
jímajíc), jež mají z jakéhokoliv důvodu
v držení neb v úschově dluhopisy v § 3 tohoto
nařízení vyjmenované, vyplní trojmo rej
stříky (dle vzorce D):
a) dluhopisů u nich efektivně ležících,
b) dluhopisů uložených mimo území česko
slovenské republiky,
v obojím případu odděleně dle jednotli
vých druhů dluhopisů.
Jeden rejstřík si ponechají, zbylé dva za
šlou revisnímu odboru ministerstva financí.
Dluhopisy chovati budou prozatím nadále
v úřední úschově ve smyslu tohoto nařízení,
dokud finančním ministerstvem jinaká úscho
va nebude nařízena. Potřebné tiskopisy mo
hou obdržeti u nejbližšího úředního schovacího místa.
§ 12.
Peněžním ústavům v příloze A uvedeným
se ukládá ve smyslu § 3 zákona ze dne 18.
března 1921, č. 124 Sb. z. a n., aby za účelem
urychleného a spolehlivého zjištění, jakož
i bezpečné úřední úschovy dluhopisů ve svých
obchodních místnostech, svými pracovními si
lami a s použitím svých zařízení v obvodu jed
notlivým ústavům stanoveném (příloha A),
dle zvláštních příkazů, jež jim státní finanční
správou budou dány:
v o-J přijímaly od stran svého obvodu trojmo
řádně vyplněné seznamy dle vzorce B (§5)
i s připojenými dluhopisy, aby seznamy po
rovnaly s předloženými dluhopisy, zejména
ve příčině označení, druhu, obnosu a čísel
dluhopisů, a dbaly toho, aby seznamy byly
řádně a úplně vyplněny a přesně souhlasily
s předloženými dluhopisy;
b) aby přijímaly od stran svého obvodu
trojmo vyplněné seznamy dle vzorce C (§ 6)
a přesvědčily se o jejich řádném vyplnění.
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V obou sub a) i b) uvedených případech
vrátí se straně jeden seznam, opatřený po
tvrzením peněžního ústavu, jeden zůstane
u schovacího místa a třetí se zašle revisnímu
odboru ministerstva financí;
c) aby seznamenaly trojmo v celkových
rejstřících (dle vzorce D) dle jednotlivých
druhů veškeré jim dle a) odevzdané dluho
pisy, jakož i dluhopisy u nich efektivně ležící,
a to bez rozdílů, jde-li o dluhopisy vlastní neb
cizí, jim z jakéhokoliv důvodu v držbu, úscho
vu, zástavu a pod. odevzdané;
d) aby seznamenaly trojmo v celkových rej
střících (dle vzorce D) dle jednotlivých druhů
veškeré dluhopisy, jichž seznamy jim dle b)
byly odevzdány, jakož i dluhopisy, které mají
uloženy mimo území československé ' repu
bliky, a to bez rozdílu, jde-li o dluhopisy
vlastní neb cizí, jež jim z jakéhokoliv důvodu
byly odevzdány v držbu, úschovu, zástavu
a pod.
čísla dluhopisů jest v rejstřících uvésti
srovnaná dle sérií (pokud jsou), nominelních
hodnot a čísel v aritmetickém pořadu.
Seznamy stran ad a) i b), jakož i celkové
rejstříky buďtež na důkaz jich správnosti
opatřeny razítkem schovacího místa a pod
pisy dvou zodpovědných úředníků;
e) aby dluhopisy, jež dle tohoto nařízení
budou u nich složeny, převzaly a tyto dluho
pisy, jakož i dluhopisy u nich ležící (a to bez
rozdílu, jde-li o dluhopisy vlastní neb cizí)
chovaly prozatím pro státní finanční správu
v úřední úschově ve smyslu tohoto nařízení,
dokud ministerstvo financí neučiní jiného
opatření;
f) aby vyhotovily o dluhopisech jim dle a)
odevzdaných, jakož i o dluhopisech, u nich již
uložených, lístkový katastr (dle vzorce E),
obsahující jednotlivé strany, jež u nich dluho
pisy dle a) uložily, pokud se týče již měly
uloženy.
§ 13.

Pro stání úřady, jež jsou dle přílohy A
úředními šchovacími místy, platí obdobně
ustanovení §u 12 s tou změnou, že lístkový
katastr vyhotoví pouze o dluhopisech u nich
dle a) složených.
§ 14.

Veškeré dluhopisy, vzaté šchovacími mí
sty (příloha A) do úřední úschovy, buďtež
označeny tím způsobem, že berní úřad, v je
hož obvodu jest úřední schovací místo,
144*
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v Praze a v Brně zemské finanční pokladny,
ustanoví svého úředníka, který opatří v míst
nostech schovacího místa plášť, případně ta
lon neb kupónový arch (§ 10) úředním razít
kem berního úřadu (okrouhlým s datem) a
připojí k témuž svůj podpis (facsimile).

Soudy a jiné státní úřady atd., jmenované
v § 11 tohoto nařízení označí dluhopisy a po
tvrdí správnost rejstříků vlastním úředním
razítkem s připojením data a podpisu úřed
níka, jejž k tomu ustanoví.

§ 17.
Peněžním ústavům, pověřeným úřední
úschovou, pokud se týče jich funkcionářům,
kteří by předpisu tohoto nařízení nebo pří
kazů a instrukcí, státní finanční správou a je
jími orgány daných, nedbali nebo proti nim
jednali nebo povinnostem jim zvláště ulože
ným řádně nevyhověli, mohou býti politi
ckými úřady, pokud se týče administrativ
ními policejními vrchnostmi uloženy tresty
na penězích i svobodě, a to v jednotlivých pří
padech trest peněžitý do výše 100.000 Kč,
trest na svobodě do 14 dnů.

§ 15.

§ 18.

Vydati dluhopisy z úřední úschovy jest bez
předchozího svolení ministerstva financí nepřípustno. Orgánům státní finanční správy
vyhrazena jest všeliká kontrola provádění
tohoto nařízení.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, jeho provedením se pověřuje ministr
financí.

Je-li schovacím místem dle přílohy A státní
úřad, provede označení svými orgány.

§ 16.
Veškeré peněžní ústavy, působící jako
úřední schovací místa (příloha A), pokud se
týče jich funkcionáři jsou zodpovědní za
řádné a správné plnění povinností, tímto na
řízením jim uložených, a ručí za jednání neb
opomenutí svých zřízenců, pověřených výko
nem těchto povinností.

černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Pí. Beneš v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. šusta v. i\
Dr. Gruber v. r.,
též za ministra Hanačíka.

Dr. Brdlík v. r.
Dr. Kovařík v. r.

Dr. Fajnor v. r.
Husák v. r.
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Příloha A.

Seznam úředních schovacích míst
Každé úřední schovací místo dále jmenované jest povinno přijímati od stran obvodu
jemu přikázaného seznamy i dluhopisy; může však také přijímati seznamy a dluhopisy i od
stran, bydlících nebo majících sídlo mimo obvod jemu přikázaný.
V místech, kde stanoveno jest více úředních schovacích míst, aniž by jednotlivým
schovacím místům byly stanoveny zvláštní obvody, mají strany právo seznamy a dluhopisy
odevzdati u kteréhokoliv z udaných úředních schovacích míst.
Státní úřady, pokud jsou v příloze A uvedeny jako úřední schovací místa,_ smějí při
jímati seznamy a dluhopisy pouze od stran přikázaného jim obvodu.
V příloze A výslovně neuvedená filiálky peněžních ústavů, jichž centrály jsou úředním
schovacím místem dle přílohy A, mohou dluhopisy i seznamy odvésti své centrále.
Zemské finanční ředitelství v Brně zmocňuje se, aby přikázalo peněžním ústavům, jež
jsou určeny dle přílohy A pro Brno jako úřední schovací místa, určité obvody, pro něž budou
působit! jako úřední schovací místo dle tohoto nařízení.
Poštovní úřad šekový v Praze může přijímati dluhopisy a seznamy od stran z celého
obvodu Československé republiky.

Čechy.
Sídlo fin. okres.
ředitelství
Budějovice České
Čáslav
Hradec Králové

Cheb

Chomutov

Chrudim
Jičín
Liberec

Litoměřice

Jméno peněžního; ústavu
Spořitelna Českobudějovická
Okresní záložna hospodářská
Spořitelna města Čáslavi
Okresní záložna hospodářská
Spořitelna Královéhradecká
Obchodní banka (Záložní úvěrní ústav)
Okresní záložna hospodářská
Egerer Sparkasse (Spořitelna)
Egerlander Spař- u. VorschuSverein in Eger (Spořitelní a záložní
spolek)
Komotauer Sparkasse (Spořitelna)
Landwirtschaftliche Bezirks-Vorschufikassa (Okresní hospodářská
záložna)
Chrudimská spořitelna
Obecní spořitelna Jičínská
Reichenberger Sparkasse (Spořitelna)
Gemeinde-Sparkasse der Stadt Reichenberg (Spořitelna města)
Bezirkssparkasse in Reichenberg (Okresní spořitelna)
Kommunal-Sparkasse in Leitmeritz (Městská spořitelna)
Severočeská banka, akc. spol.
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Čechy.
Sídlo fin. okres,
ředitelství

Jméno peněžního ústavu
Městská spořitelna
Agrární banka, fil.
Česká průmyslová banka, fil.
Pražská úvěrní banka, fil.
Vídeňská bankovní jednota, fil.
Živnostenská banka, fil.
Plzeňská banka
Spořitelna města Tábora

Plzeň

Tábor
Praha
domy
domy
domy

I.
5. p. 1—300: Hospodářská banka úvěrní pro Čechy, Praha I., Geletná ul. č. 33,
č. p. 301—650: Česká průmyslová banka, Praha L, Příkopy, č. 35,
5. p. 651 a výše: Městská spořitelna Pražská, Praha L, Rytířská ul.

Praha
domy
domy
domy
domy
domy

II.
ě.
č.
č.
č.
č.

p.
p.
p.
p.
p.

1—350: Ústřední banka českých spořitelen, Praha II., Ulice 28. října 5. 15,
351—750: Česká banka, Praha II, Vodičkova ul. č. 41,
751—1250: Česká spořitelna, Praha I., Národní třída č. 7,
1251 — 1750: Česká banka Union, Praha I., Příkopy č. 31,
1751 a výše: Hypoteční banka, Praha II., Havlíčkovo nám. č. 13.

Praha III.
domy č. p. 1—'400: Zemská banka, Praha II., Příkopy č. 24,
domy č. p. 401 a výše: Malostranská záložna, Praha HL, Mostecká ul. č. 40/41.
Praha TV.
domy č. p. 1 a výše: Živnostenská banka, Praha II., Příkopy č. 30.
Praha V.
domy č. p.-l a výše: Živnostenská banka, Praha II., Příkopy č. 30.
Praha VI.
domy č. p. 1 a výše: Vyšehradská záložna, Praha VI., Vratislavova ul. č. 30.
Praha
domy
domy
domy
domy

VII.
5. p.
č. p.
č. p.
č. p.

1—400: Česká eskomptní banka a úvěrní ústav, Praha I., Příkopy č. 39,
401—700: Banka pro země Rakouské, filiálka v Praze, náměstí Republiky č. 5,
701—1000: Pozemková banka, Praha II., Příkopy č. 12,
1001 a výše: Český úvěrní ústav, Praha L, Příkopy č. 13.

Praha
domy
domy
domy
domy

VIII.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.

1—250: Banka stavebních živností a průmyslu, Praha II., Bredovská ul. č. 3a,
251—500: Moravsko-slezská banka, filiálka v Praze L, Ulice 28. října č. 16,
501—750: Všeobecná družstevní banka, Praha L, Králodvorská ul. č. 25,
751 a výše: Obchodní banka, filiálka v Praze I., Náměstí Republiky č. 660.

Mimo jmenované ústavy jest úředním schovacím místem také poštovní úřad
šekový v Praze, jenž může přijímat! dluhopisy a seznamy od stran z celého obvodu
Československé republiky.
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Čechy.
Sídlo fin. okres,
ředitelství

Jméno peněžního ústavu

Karlín
domy č. p. 1—350: První občanská záložna, Praha II., Palaekého ul. č. 1,
domy č. p. 351 a výše: Všeobecná záložna, Karlín, Královská tř. č. 25,
Karlín — ostatní soudní okres: Občanská záložna, Karlín, Královská tř. č. 50.
Nusle
domy č. p. 1—310: Řeznicko-uzenářská banka, akc. spol., Praha II., Spálená ul. č. 3,
domy č. p. 311 a výše: Česká komerční banka, Praha, Příkopy č. 6,
Nusle — ostatní soudní okres: Záložna Nuselská, Nusle, Radnice.
Smíchov
domy č. p. 1—500: Pražská úvěrní banka, Praha L, Ulice 28. října č. 17,
domy č. p. 501—750: Smíchovská záložna, Smíchov, Švarcenbergova tř. č. 9,
domy č. p. 751—1000: Československá družstevní banka, Praha I, Ulice Karoliny Světlé
č. 195/196,
domy č. p. 1001 a výše: Okresní hospodářská záložna, Smíchov, Dvořákova ul. č. 802,
Smíchov — ostatní soudní okres: Občanská záložna, Smíchov, Kinského tř. č. 29.
Královské Vinohrady
domy č. p. 1—350: Záložna Vinohradská, Král. Vinohrady, Palaekého tř. č. 22,
domy č. p. 351—650: Vídeňská bankovní jednota, fil. Praha I, Příkopy č. 3,
domy č. p. 651—950: Deutsche Agrar. und Industriebank, Praha II., Mariánská ul. č. 36,
domy č. p. 951—1100: Československá lesnicko-dřevařská banka, Praha II., Václavské nám.,
domy č. p. 1101—1450: Agrární banka, Praha II., Havlíčkovo nám. č. 26,
domy č. p. 1451 a výše: Ústřední banka německých spořitelen, Praha II., Bredovská ul. č. 14,
Král. Vinohrady — ostatní soudní okres: Městská spořitelna, Král. Vinohrady, radnice.
Vršovice
domy č.
domy č.
Žižkov
domy č.
domy č.
domy č.
domy č.
žižkov a

p. 1—350: Moravská agrární a průmyslová banka, fil. v Praze II., Václavskénám.,
p. 351 a výše a ostatní soudní okres: Obč. záložna Vršovice, Komenskéhonám. 67.
p. 1—350: Anglorakouská banka, fil. v Praze II., Hybernská ul. č. 5,
p. 351—650: Banka pro průmysl pivovarský, Praha II., Havlíčkovo nám. č.25,
p. 651—950: Bohemia, akc. banka, Praha II., Příkopy č. 14,
p. 951 a výše: Pražská súčtovací banka, Praha II., Jindřišská ul. č. 1,
ostatní soudní okres: Záložna řemeslnicko-živnostenská, Žižkov, Husova tř. č. <09.

Morava.
Sídlo fin. okres,
ředitelství
Brno

Jméno peněžního ústavu
První moravská spořitelna
Agrární banka čsl., fil.
Anglorakouská banka, fil.
Brněnská banka v Brně
Česká banka, fil.
Česká banka Union, fil.
Česká průmyslová banka, fil.
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Morava
Sídlo fin. okres,
ředitelství

Jméno peněžního ústavu
Moravská zemědělská banka
Hypoteční banka markr. Moravského
Moravská eskontní bank*

Uherské Hradiště
Jihlava
Olomouc

Mor. agrární a průmyslová banka
Moravsko-slezská banka
Deutsche Agrar- u Industriebank, fil.
Pražská úvěrní banka, fil.
Pozemková banka, fil.
Ústřední banka čes. spořitelen, fil.
Ústřední banka německých spořitelen, fil.
Vídenská bankovní jednota, fil.
Živnostenská banka, fil.
Cyrilometodějská záložna
Spořitelna města
Sparkasse der Stadt Iglau (Spořitelna města)
Úvěrní ústav v Jihlavě
Mor. agrární a průmyslová banka, fil.
Česká banka Union, fil.

Slezsko.
Sídlo fin. okres,
ředitelství
Opava — Troppau

Jméno peněžního ústavu
Troppauer Sparkasse und Pfandleihanstalt (Opavská spořitelna
a zastavárna)
Česká banka Union, fil.
Moravská agrární a průmyslová banka, fil.
Centrální záložna Opavská.

Slovensko.
Obvod berního úřadu
Bánovce
Bardiov
Báň. Bystrica

Bratislava

Schovací miesto
Štátný berný úřad
Bánovská 1’udová banka
Štátný berný úřad
Hospodářská obchodná i priemyslová banka, úč. sp.
Štátný berný úřad
Slovenská banka, filiálka
Tatra banka
Slovenská banka, filiálka
Americko-Slovenská banka
Česká agrární banka
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Slovensko.
Pol. obvod berního
úřadu

Březno
Březová
Bytča Velká
Cača
Bun. Středa
Galanla
Celnice
Giraltovce

i

Hliníky

Hlohovec
Humenné
Kapušany
Kežmarok
Komárno
Král. Chlumec
Košice

Kremnica
Krupina
Kubín Dolný
Levice
Levoča

Schovací miesto
Hospodářská banka
Tatra banka
Česká priemyselná banka, fil.
Pragobanka, fil.
Moravská agrární a priemyslová banka, fil.
Bratislavská všeob. spořitelna, fil. (Prefiburger allg. Sparkassa),
Fruchtplatz
Státný berný úřad
Národná banka, filiálka
Hospodářská banka, úč. sp.
Státný berný úřad
Státný berný úřad
Štáíný berný úřad
Spořitelna Žitného ostrova (Dunajské Středy)
Státný berný úřad
Galantská spořitelna
Státný berný úřad
Státný berný úřad
Giraltovská spořitelna
Hospodářská banka, fil.
Státný berný úřad
Státný berný úřad
Slovenská roln. banka, fil.
Státný berný úřad
Státný berný úřad
Slovenská rolnická banka, fil.
Státný berný úřad
Slovenská banka, fil.
Slovenská rolnická banka, exp.
Státný berný úřad
Agrárná banka
Košická hypotečná banka, úč. sp.
Slovenská rolnická banka, úč. sp.
Slovenská banka v Ružomberku, fil.
Státný berný úřad
Národná banka, fil.
Státný berný úřad
Národná banka, fil.
Státný berný úřad
Tatra banka, fil.
Státný berný úřad
Hospodářská banka, fil.
Státný berný úřad
Spišská úvěrná banka
145
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Slovensko.
» Pol. obvod berního
úřadu
Lipt. Sv. Mikuláš
Lubovňa Stará
Lučenec

Malacky
Michalovce
Moldava
Myjava
Náměstovo
Nitra

Nová Ves Spišská

Nové Město n. Váhom
Nové Zámky

Schovací miesto
Šťátný berný úřad
Tatra banka, fil.
Státný berný úřad
Štátný berný úřad
Novohradská ludová banka, ňč. sp.
Slovenská banka, fil.
Všéobecná banka, úč. spol
Štátný berný úřad
Štátný berný úřad
Slovenská rol. banka, fil.
Štátný berný úřad
Štátný berný úřad
Ludová banka úč. spol. v Náměstovo
Štátný berný úřad
Slovenská banka, fil.
Hospodářská banka, fil.
Štátný berný úřad
Slovenská banka, fil.
Ludová banka, fil.
Štátný berný úřad
Hospodářská banka, fil.
Štátný berný úřad
Americko-slovenská banka
Hospodářská banka, fil.
Slovenská banka, fil.

Pezinok

Štátný berný úřad

Pieštany

Hospodářská banka, fil.
Slovenská banka, fil.

Poprad

Ludová banka, fil.
Štátný berný úřad
Slovenská banka, filiálka
Tatra banka, filiálka
Štátný berný úřad
Štátný berný úřad

Prešov

Prievidza
Púchov
r
Pukanec
Rim. Sobota

Rožnava

Hospodářská banka, fil.
Štátný berný úřad
Tatra banka, fil.
Všeobecná banka, fil.
Gemerská spořitelna a úvěrná banka, úč. spol.
Štátný berný úřad
Rožňavská spořitelna a zastavárna

