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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.

§ 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.

91. '
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, dolnokubín- 

ského 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:

§ I-
Slúžnovský okres podzámecký se sídlem 

v Tvrdošíně se zrušuje.

§ 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.
Udržal v. r. 
Habrman v. r. 
Šrámek v. r. 
Srba v. r. 
černý v. r. 
Staněk v. r.

Dr.

Dr. Dérer v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
L. Novák v. r. 
Tučný v. r.

)ár v. r.

92.
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, Zabi- 
dovo. Nižná, Zemianská Dědina, Podbiel, Ha- 
bovka, Zuberec a Biely Potok připojují se 
k slúžnovskému okresu trstenskému.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.

Provésti je ukládá se ministru spravedl
nosti.

§ 3.
část obce Dolná Lipnica náležející k území 

republiky československé vylučuje se ze slúž- 
novského okresu trstenského a připojuje se 
k slúžnovskému okresu námestovskému.

§ 4.

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

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r. 
černý v. r.
Staněk v. r. 
Habrman v. r.

Dr. šrobár v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
A. Novák v. r.
L. Novák v. r. 
Tučný v. r.

Šrámek v. r.

Státní tiskárna v Praze.


