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246.
Zákon ze dne 13. července 1922

o prozatímní úpravě poručenské a opatrov
nické agendy na Slovensku a Podkarpatské 

Rusi.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Působnost, která na Slovensku a Podkar

patské Rusi podle zák. čl. XX. z r. 1877 a 
právních ustanovení jej doplňujících, mění
cích neb provádějících přísluší posud ve vě
cech poručenských a opatrovnických úřadům 
a orgánům tam uvedeným, vykonává proza
tímně ministr spravedlnosti poručenskými 
(sirotčími) úřady jemu podřízenými.

Poručenskými (sirotčími) úřady jsou:
1. Poručenské (sirotčí) úřady I. stolice 

v sídle okresního soudu pro obvod jednoho 
neb několika soudních okresů.

2. Poručenské (sirotčí) úřady II. stolice 
v sídle sborového soudu I. stolice (sedrie) pro 
obvod tohoto.

3. Poručenské (sirotčí) úřady III. stolice 
v sídle soudní tabule pro obvod této.

§ 3.
Podrobná ustanovení o organisaci a působ

nosti poručenských (sirotčích) úřadů a o pře

vzetí zaměstnanců dosavadních sirotčích sto
lic jakož i přechodná ustanovení budou vy
dána vládním nařízením.

§ 4.

Samosprávné korporace jsou povinny věc
ný náklad, který jim ukládají předpisy uve
dené v § 1, nésti až do doby, která bude sta
novena vládním nařízením.

§ 5.

Ministr financí se zmocňuje, aby náklad 
spojený s prováděním tohoto zákona, pokud 
není hrazen v příslušné položce kapitoly XII 
a IIII A přílohy I. finančního zákona ze dne
19. listopadu 1921, č. 470 Sb. z. a n., opatřil 
úvěrní operací.

§ «■

Zákon tento nabývá účinnosti současně se 
zákonem ze dne 29. února 1920, č. 126 Sb. 
z. a n., o zřízení župních a okresních úřadů 
v republice československé; provedou jej mi
nistr spravedlnosti, vnitra, ministr s plnou 
mocí pro správu Slovenska a ministr financí 
v dohodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.

Dr. Dolanský v. r. černý v. r.
A. Novák v. r.

Dr. šrobár v. r. 
za ministra Dra Mičuru.
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