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391.
Vyhláška ministerstva financí 

ze dne 25. října 1921,

jíž se vyhlašuje seznam celních úřadů na 
Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi úřa
dují tyto celní úřady (h. c. ú. I neb II = hlav
ní celní úřad I. neb II. třídy, v. c. ú. I neb II 

— vedlejší celní úřad I. neb II. třídy):

I. V obvodu generálního finančního ředitelství 

v Bratislavě.

A. Ve vnitrozemí:

1. Bratislava (župa bratislavská) ; h. c. ú. I 
s odbočkami:

a) v přístavě na Dunaji,

b) na nádraží v Petržalce,

c) na elektrické dráze v Kopčanech,

d) na silnici v Bergu,

e) v Píšťanech (letní odbočka).

Odbočky uvedené pod a), b) a c) mají 
pravomoc hlavního celního úřadu I. tř., 
odbočka ad d) má pravomoc vedlejšího 
celního úřadu II. tř. a odbočka ad e) od
bavuje pouze zavazadla cestujících a lá
zeňských hostí.

2. Košice (župa šaryšská) ; h. c. ú. I;
3. žilina (župa trenčínská); h. c. ú. I.

B. Na hranicích rakouských:

4. Gajary (župa bratislavská) na silnici; 
v. c. ú. II;

5. Uherská Ves (župa bratislavská) na sil
nici; v. c. ú. II;

6. Děvínská Nová Ves na nádraží v March- 
eggu; h. c. ú. II;

7. Děvín (župa bratislavská) na Dunaji; 
v. c. ú. I.

C. Na hranicích maďarských:

8. Komárno (župa komárenská) v přístavě; 
h. c. ú. II s odbočkou na mostě přes Dunaj;

9. Parkáň-Nána (župa komárenská) na ná
draží; h. c. ú. I s odbočkou u mostu do 
Ostřihomi;

10. Pastuchov (župa hontská) na silnici; 
v. c. ú. II;

11. šáhy (župa hontská) na nádraží; h. c. 
ú. II;

12. Hidvég (župa hontská) na silnici; v. c. 
ú. II;

13. Koláre (župa hontská) na silnici; v. c. 
ú. II;

14. Slov. Darmoty (župa novohradská) na 
silnici; v. c. ú. II;

15. Bušince (župa novohradská) na silnici; 
v. c. ú. II;

16. Kalonda (župa novohradská) na silnici; 
v. c. ú. II;

17. Rarošpusta (župa novohradská) na sil
nici; v. c. ú. II;
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18. Lučenec (župa novohradská) na nádraží; 
h. c. ú. II;

19. Filakovo (župa novohradská) na nádraží; 
h. c. ú. II;

20. šomošová (župa novohradská) na silnici; 
v. c. ú. II;

21. Siaě (župa gemer-malohontská) na ná
draží; h. c. ú. II;

22. Tornála (župa gemer-malohontská) na ná
draží; h. c. ú. II;

28. Sv. Král (župa gemer-malohontská) na 
silnici; v. c. ú. II;

24. Turňa (župa šaryšská) na nádraží; h. c. 
ú. II;

25. čáňa (župa šaryšská) na nádraží; h. c. 
ú. II;

26. Kehnec (župa šaryšská) na silnici; v. c. 
ú. II;

27. Slov. Nové Město (župa zemplínská) na 
nádraží; h. c. ú. II;

28. Perbeník (župa zemplínská) na silnici; 
v. c. ú. II.

D. Na hranicích polských:

29. Mezilaborec (župa zemplínská) na ná
draží; h. c. ú. II;

80. Krajná Poljana (župa šaryšská) na sil
nici; v. c. ú. II;

81. Zborov (župa šaryšská) na silnici; v. c. 
ú. II;

82. Kurov (župa šaryšská) na silnici; v. c. 
ú. II;

33. Orlov (župa šaryšská) na nádraží; v. c. 
ú. I;

34. Mníšek nad Popradem (župa spišská) na 
silnici; v. c. ú. II;

85. Spišská St. Ves (župa spišská) na sil
nici; v. c. ú. II;

86. Trstená (župa oravská) na nádraží; v. 
c. ú. I;

37. Trstená (župa oravská) na silnici; v. c. 
ú. II;

38. Bobrov (župa oravská) na silnici; v. c. 
ú. II;

39. Polhora (župa oravská) na silnici; v. c 
ú. II;

40. Novot’ (župa oravská) na silnici; v. c. 
ú. II;

41. čača (župa treilčínská) na nádraží; v. c. 
ú. I;

II. V obvodu zemské finanční správy v Užho- 
rodě:

A. Na hranicích maďarských:

1. čop (župa užhorodská) na nádraží; h. c. 
ú. II;

2. Asztely (župa beregská) na silnici; v. c. 
ú. II;

3. Kosino [Mezbkaszony] (župa beregská) 
na silnici; v. c. ú. II;

4. Vylok [Tiszaujlak] (župa ugočanská) na 
silnici; v. c. ú. II.

B. Na hranicích rumunských:

5. Nevetlenfalva (župa ugočanská) na sil
nici; v. c. ú. II;

6. Dubovinka [Kiralyhaza] (župa ugočan
ská) na nádraží; h. c. ú. I s odbočkou 
v Černém Ardově s pravomocí v. c. ú. II;

7. Tiačevo (župa marmarošská) na silnici; 
v. c. ví. II;

8. Terešva (župa marmarošská) na nádraží; 
v. c. ú. I s pravomocí h. c. ú. II;

9. Falu Slatina (župa marmarošská) na sil
nici; v. c. ú. I;

10. Velký Bočkov (župa marmarošská) na sil
nici; v. c. ú. I;

11. Trebuša (župa marmarošská) na silnici; 
v. c. ú. I s pravomocí h. c. ú. II.

C. Na hranicích polských:

12. Jasina (župa marmarošská) na silnici; 
v. c. ú. II;

13. Toruň (župa marmarošská) na silnici; 
v. c. ví. II;

14. Nižní Verecké (župa beregská) na silnici; 
v. c. ú. II;

15. Užok (župa užhorodská) na silnici; v. c. 
ú. II.

Veškeré železniční celní úřady, jakož i ve
dlejší celní úřady I. třídy ve Falu Slatině a 
Velkém Bočkově jsou oprávněny k poukazo
vání zboží stručným opovědnim řízením.

Tím se doplňují seznamy celních úřadů 
z 1. července 1909, č. 116 ř. z., ze dne 80. červ
na 1919, č. 371 Sb. z. a n., ze dne 26. února 
1920, č. 149 Sb. z. a n., ze dne 16. června 1920, 
č. 397 Sb. z. a n., a ze dne 17. února 1921, 
č. 75 Sb. z. a n.

A. Novák v. r.


