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k nimž se smlouva vztahovala, v rámci smlou
vy investice, jejichž užitek dosud trvá, má
vůči státu nárok na náhradu prokázaných ná
kladů na tyto investice původně učiněných,
po srážce přiměřené amortisace. Investice
tyto připadnou do vlastnictví státu.
Jiných nároků na náhradu škody z před
časného zrušení smlouvy druhá smluvní stra
na vůči státu nemá.
§ 4.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provésti jej náleží všem ministrům.
T. G, Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Tučný v. r.
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.
Habrman v. r.
L. Novák v. r.
Udržal v. r.
A. Novák v. r.
Černý v. r.
Staněk v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Vrbenský v. r,
Dr. šrobár v. r.,
též za ministra Dra Mičuru.

89.
Zákon ze dne 17. února 1922,
jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus
stanoví válečné přirážky ku přímým daním
(s výjimkou daně dochodkové) za léta 1922
a 1923 a dočasně se zrušují některá ustano
vení o přímých daních.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
K dani domovní třídní, k dani výrobkové
(zárobkové) III. třídy (včetně této daně z po
žitků v § 5 zákonného článku XXXIII z r.
1916 uvedených), k výrobkové (zárobkové)
dani podniků veřejně účtujících (vyjímajíc
podniky státní), k dani kapitálové a rentové,
ukládané podle přiznání, a k dani dolové vybí
rají se na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
za léta 1922 a 1923 válečné přirážky ve výši,
stanovené článkem I., § 1, bod 2.—7., zákona
ze dne 17. února 1920, čís. 132 Sb. z. a n.,
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avšak s tou odchylkou, že válečná přirážka
k výrobkové (zárobkové) dani III. tř. snižuje
se z posavadních 150% na 140%, ze 100% na
90%o a z 60% na 50%.
K dani pozemkové vybírá se za léta 1922 a
1923 válečná přirážka ve výši stanovené §em 1
zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 332 Sb. z. a n.
2.
Ustanovení článku L, §§ 2 a 3, článku III.
a článku IV., odst. 2., zákona ze dne 17. února
1920, č. 132 Sb. z. a n., platí obdobně také pro
válečné přirážky tímto zákonem upravené.
§

§ 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna
1922; provedením pověřuje se ministr financí.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
A. Novák v. r.

@0.
Zákon ze dne 17. února 1922
o válečných přirážkách ku přímým daním
(s výjimkou daně z příjmu) za léta 1922 a
1923 mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ku všeobecné dani výdělkové, ku výdělkové
dani dle hlavy II. zákona o osobních daních
(vyjímajíc podniky státní), ku dani důcho
dové a ku dávce tantiémové vybírají se v ce
lém území republiky mimo Slovensko a Pod
karpatskou Rus za léta 1922 a 1923 válečné
přirážky ve výši stanovené článkem II., § 1,
bod 2., 3., 4. a 6., zákona ze dne 18. listopadu
1919, čís. 617 Sb. z. a n., avšak s tou odchyl
kou, že válečná přirážka ku všeobecné dani
výdělkové snižuje se z posavadních 150% na
140%, ze 100%, na 90%o a z 60% na 50%o.
K dani pozemkové vybírá se za léta 1922 a
1923 válečná přirážka ve výši stanovené
§em 1, odst. 2., zákona ze dne 12. srpna 1921,
čís. 331 Sb. z. a n.
Na Hlučínsku se vzhledem k ustanovení
§ 14 nařízení ze dne 4. května 1920, čís. 321
Sb. z. a n., válečné přirážky k dani pozemkové,
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všeobecné dani výdělkové a dani důchodové za
léta 1922 a 1923 nevybírají.

liacká Dubova a Oravský Podzámok připojují
se k slúžnovskému okresu dolnokubínskému.

§ 2.
Ustanovení či. II., §§ 2 až 5, zákona ze dne
18. listopadu 1919, čís. 617 Sb. z. a n., platí
obdobně také pro válečné přirážky tímto zá
konem upravené.

§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provede je ministr vnitra v dohodě
s ministrem s plnou mocí pro správu Slo
venska.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Dérer v. r.
Udržal v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Habrman v. r.
A. Novák v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Srba v. r.
L. Novák v. r.
černý v. r.
Tučný v. r.
Staněk v. r.
Dr.
)ár v. r.

§ B.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna
1922; provedením pověřuje se ministr financí.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
A. Novák v. r.
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Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 9. března 1922,
kterým se zrušuje slúžnovský okres pod
zámecký se sídlem v Tvrdošíně a mění obvody
slúžnovských okresů trstenského, dolnokubínského a námestovského.
Na základě § 1, bodu 2., zákona ze dne
22. března 1920, čís. 210 Sb. z. a n., o pro
zatímní úpravě správy politické na Slovensku,
nařizuje se toto:
§ ISlúžnovský okres podzámecký se sídlem
v Tvrdošíně se zrušuje.
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Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 9. března 1922,
kterým se pověřuje sborový soud v Užhorodě
pravomocí ve věcech horních pro obvod Pod
karpatské Rusi.
Podle § 2 zák. či. XXXII z r. 1871 se na
řizuje :
§ 1.
Pravomocí ve věcech horních pro území
Podkarpatské Rusi (obvody sborových soudů
v Užhorodě, Beregszázu a Hustu) pověřuje
se sborový soud v Užhorodě.

§ 2.

Obce Tvrdošín, Vyšné Štěpánovo, Nižné
Štěpánovo, Medvedze, Krásná Horka, Zabidovo. Nižná, Zemianská Dědina, Podbiel, Habovka, Zuberec a Biely Potok připojují se
k slúžnovskému okresu trstenskému.
§ 3.
část obce Dolná Lipnica náležející k území
republiky československé vylučuje se ze slúžnovského okresu trstenského a připojuje se
k slúžnovskému okresu námestovskému.
§ 4.

Obce Dlhá, Křivá, Chlebnice, Lehota (Dol
ná Lehota), Lehotka (Horná Lehota), Sed-

.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provésti je ukládá se ministru spravedl
nosti.
Dr. Beneš v. r.
Dr. šrobár v. r.
Udržal v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Srba v. r.
A. Novák v. r.
černý v. r.
L. Novák v. r.
Staněk v. r.
Tučný v. r.
Habrman v. r.
Šrámek v. r.

Státní tiskárna v Praze.

