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275.

Nariadenie vlády republiky Česko
slovenské]

zo dňa 21. sepíembra 1922,
ktorým sa prevádzajú niektoré úpravy poli

tickej správy na Slovensku.

PodFa § 1 zákona zo dňa 22. marca 1920, 
čís. 210 Sb. z. a n., o dočasnej úpravě správy 
politickej na Slovensku, nariaďuje sa toto:

§ 1.
Mestá s právom municipálnym: Bratislava 

a Košice sa přehlasuj ú za mestá so sriadeným 
magistrátem a přičleňujú sa Bratislava 
k župě bratislavskej a Košice k župě abauj- 
turňanskej.

§ 2.

Město s právom municipálnym Komárno 
sa přehlasuje za verku obec a přiděluje sa 
k slúžnovskému okresu komárňanskému.

§ 3.
Město s právom municipálnym Báňská 

Štiavnica-Belá sa přehlasuje za vel’kú obec a 
sriaďuje sa v Baň. Štiavniei-Belej nový siúž- 
novský úřad, ktorého obvod budu tvořit’ obce; 
Báňská Štiavnica-Belá, Sv. Antol, Ilija, Kol- 
pachy, Sitňanská, Prenčov, Beluj, Piarg, Vy
soká, Děkýš, Počuvadlo, Baďan, Klastava, 
Kozelník, Kopanicá, Močiar, Teplá a žakil.

Obce: Sv. Antol, Ilija, Kolpachy, Sitňan
ská, Prenčov a Beluj sa zároveň oddeFujú od 
slúžnovského okresu krupinského; obce: 
Piarg, Vysoká, Děkýš, Počuvadlo, Baďan a 
Klastava od slúžnovského okresu batovec- 
kého; obec Kozelník od slúžnovského okresu 
zvoleňského, a obce: Kopanica, Močiar, Teplá 
a žakil od slúžnovského okresu svátokriž- 
ského.

Nový slúžnovský okres so sídlom v Baňskej 
Štiavniei-Belej bude časť dosavádnej župy 
hontianske j.

§ 4.

Mestá so sriadeným magistrátem Bardiov, 
Spišská Bělá, Březno, Baň. Bystrica, Gelnica, 
Jelšava, Sv. Jur, Kežmarok, Levice, Levoča, 
Lučenec, Nitra, Spišská Nová Ves, Spišské 
Podhradie, Prešov, Rožňava, Ružomberok, 
Sabinov, Trenčín, Trnava, Spišské Vlachy, 
Nové Zámky, Zvoleň a žilina sa přehlasujú 
za veFké obce a prideFujú sa: Bardiov k slúž
novskému okresu bardiovskému, Spišská Bělá 
k slúž. okresu kežmarskému, Březno k okresu 
brezňanskému, Banská Bystrica k slúžnov
skému okresu so sídlom v Baň. Bystrici, Gel
nica k okresu gělniekérnu, Jelšava k okresu 
revúckemu, Sv. Jur k okresu bratislavskému, 
Kežmarok k okresu kežmarskému, Levice. 
k okresu levickému, Levoča k okresu levoč
skému, Lučenec k okresu lučeneckému, Nitra 
k okresu nitrianskému, Spišská Nová Ves 
k slúžnovskému okresu so sídlom v Spišskej
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Novej Vsi, Spišské Podhradie k slúžnovské- 
mu okresu so sídlom v Spišskom Podhradí, 
Prešov k okresu prešovskému, Rožňava 
k okresu rožňavskému, Ružomberok k okresu 
ružomberskému, Sabinov k okresu sabinov- 
skému, Trenčín k okresu trenčianskemu, 
Trnava k okresu trnavskému, Spišské Vlachy 
k slúžnovskému okresu so sídlom v Spišskej 
Novej Vsi, Nové Zámky k okresu novo-zá- 
mockému, Zvolen k okresu zvoleňskémú a 
žilina k okresu žilinskému.

§ 5.

Mestá so sriadeným magistrátem: Modra 
a Pezinok sa přehlasujú za velké obce; pre 
tieto obce a obce: Báhoň, Cajla, Cerové, Častá, 
Čataj, Dubové, Grinava, Grob Nemecký, Grob 
Slovenský, Igram, Kaplná, Kučišdorf, Lim
bách, Neštych, Pila, šarfia, Šenkvice Velké, 
Schwanzbach, Trlinok, Vištuk, Dlhá, Halmeš, 
Ompitál, Orešany Dolné, Orešany Horné, 
Pudmerice, štefanová sa sriaďuje nový slúž- 
novský úřad so sídlom v Modrej.

Zároveň sa oddělujú obce: Báhoň, Cajla, 
Cerové, častá, čataj, Dubové, Grinava, Grob 
Nemecký, Grob Slovenský, Igram, Kaplná, 
Kučišdorf, Limbách, Neštych, Pila, šarfia, 
Šenkvice Velké, Schwanzbach, Trlinok, Vištuk 
od slúžnovského okresu seneckého a obce: 
Dlhá, Halmeš, Ompitál, Orešany Dolné, Ore
šany Horné, Pudmerice, štefanová od slúž
novského okresu trnavského.

Nový okres modřanský bude časť dosa- 
vádnej župy bratislavskéj.

§ 6.

Pre město so sriadeným magistrátom 
Kremnica, ktoré sa přehlasuje zároveň za 
vefkú obec, a obce: Veterník, Lúčky, Koper- 
nica, Blajfus, Piarg, Horná Ves, šváb a Ko- 
nošov sa sriaďuje prozatým nový slúžnovšký 
okres so sídlom v Kremnici.

Tento okres bude časť dosavádnej župy te- 
kovskej.

Město so sriadeným magistrátom Rimavská 
Sobota sa přehlasuje za vefkú obec a přidě
luje sa k slúžnovskému úřadu hnúšťskemu, 
ktoréhoto sídlo sa zároveň překládá z Hnúšťa 
do Rimavskej Soboty.

§ 8.

Posobnost’ mešťanostu, městského policaj- 
ného kapitána a magistrátu v dosavádných 
mestách municipálnych a mestách so sriade
ným magistrátom, uvedených v-§§ 2—7, vo 
veciach štátnej administrácie přejde na pří
slušné slúžnovské úřady a posobnost’ sirot- 
ských stolíc na župné sirotské stolice, v kte
rých obvode sú menované obce, dňom, ktorý 
pre každú jednotlivú obec ustanoví a v úrad- 
ných novinách bratislavských vyhlási mi- 
nister s plnou mocou pre správu Slovenska.

§ 9.

Velké obce: Krupina, Nová Baňa, Dobšina, 
Eubica a Revúca, ktoré boly prv mestá so 
sriadeným magistrátom a boly premenené na 
velké obce, sa přiděluj ú týmto slúžnovským 
okresom: Krupina ku krupiňskému, Nová 
Baňa k okresu svátokrížskému, Dobšina 
k rožňavskému, Eubica ku kežmařskému a 
Revúca k revúckemu.

§ 10.

Toto nariadenie nabýva účinnosti dňom 
vyhlásenia a prevedie ho ministeř vnútra 
v dohodě s ministrom s plnou mocou pre sprá
vu Slovenska.

Ministeř vnútra ustanoví v dohodě s mi
nistrem š plnou mocou pre správu Slovenska 
deň, ktorým zahája činnost’ novo sriadené 
slúžnovské úřady, resp. deň, ktorým dote- 
Tajšie slúžnovské úřady zahája činnost’ v no
vých sídlech, ako aj deň, ktorým nastane 
přesun miestnej kompetencie slúžnovských, 
úradov v nariadení uvedených.

§ 7.
Město so sriadeným magistráíom Uhor- 

ská Skalica sa přehlasuje za vefkú obec a 
přiděluje sa k slúžnovskému okresu holič- 
skému, ktorého sídlo sa zároveň překládá 
z Holiča do Uhorskej Skalice. Město so 
sriadeným magistrátom Poprad sa přehlasuje 
za vefkú obec a přiděluje sa k slúžnovskému 
okresu spišsko-soboteckému, ktorého sídlo sa 
zároveň překládá zo Spišskej Soboty do 
Popradu.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. 
Šrámek v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Mičura v. r.

Černý v. r.
Dr. šrobár v. r. 
L. Novák v. r. 
Tučný v. r. 
Habrman v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.


