
Ročník 1922 1297

Sbírka zákonů a nařízení
ceslcoslovensltél^o.

Částka 102. Vydána dne 30. září 1922.

Obsah: Í281.—286.) 281. Nariadenie, ktorým sa upravujú obvody niektorých žúp a slúžnovských 
okresov na Slovensku. — 232. Nařízení, jímž se stanoví přejímací ceny za surový líh a odměna 
za jeho rafinováni pro výrobní období 1921/22. — 283. Nařízení, kterým se prodlužuje lhůta 
pro vybírání obecních dávek dle posud platných předpisů, stanovená v čl. I., k § 59, odst. 1.. 
vládního nařízení ze dne 27. dubna 1922, čís. 143 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 12. 

srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n. — 284. Vyhláška o účinnosti zákona ze dne 26. června 1922, čís. 
196 Sb. z. a n , kterým se Hlavní puncovní úřad v Praze podřizuje ministerstvu veřejných prací. — 

285. Vyhláška o zřízení policejního ředitelství v Brně. — 283. Vyhláška o zřízení policejního 
ředitelství v Liberci.

281.
Nariadenie vlády republiky Česko- 

slovenskej
zo dňa 21. septembra 1922,

ktorým sa upravujú obvody niektorých žúp
a slúžnovských okresov na Slovensku.

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

§ 1.
Z obvodu župy trenčianskej a hlavnoslúž- 

novského okresu treneianského odděluj ú sa 
obce Beckov, Kálnica, Kočovce, Lieskové-Mo- 
ravské, Mnešice, Rakoluby, Srnie Dolné, Váh 
Novejsa a Vieska a připojujú sa k župě bra
tislavské]- k okresu hlavnoslúžnovského úřadu 
v Novom Meste nad Váhoin.

§ 2.
Z obvodu župy hontianskej a hlavnoslúž

novského okresu pastuchovského oddělujú sa 
obce Bajtava, Helemba, Kamenica Hronská, 
Leléd, Sokolová, Ďarmoty Malé, Páld Hron- 
ský a Kosihy Malé a připojujú sa k župě ko- 
márňanskej a okresu hlavnoslúžnovského 
úřadu v Párkáni.

§ 3.
Z obvodu župy košickej z hlavnoslúžnov

ského okresu sabinovského oddelujú sa obce 
Plavnica, Hajtuvka, šanbron, Gromoš, Malý

Lipník, Sulín, Starina, Legňava, Matišová a 
pripojujú sa k župě spišskej k. okresu hlavno- 
slúžnovského úřadu v Starej Eubovne.

§ 4.
Z obvodu župy zvolenskej z hlavnoslúž

novského okresu baňskobystrického odděluje 
sa obec Donovaly a připojuje sa k župě liptov
ské.]- k okresu hlavnoslúžnovského úřadu v Ru- 
žomberku.

Z obvodu župy gemermalohontskej a hlav
noslúžnovského okresu Rožňava odděluje sa 
obec Uhorná a připojuje sa k župě spišskej 
k okresu hlavnoslúžnovského úřadu v Gelnici.

§ 6.

Hlavnoslúžnovský okres s hlavnoslúžnov- 
ským úradom v Ratkovej sa zrušujú.

Obce zrušeného okresu Brádno, Dobrý Po
tok, Lipovec, Slizské, Striežovce, Hrušovo, 
Krokava, Polom, Poproč, Suchá Ratkovská, 
Zdychava Ratkovská a Rovno pripojujú sa 
k okresu hlavnoslúžnovského úřadu v Hnúšti 
(v Rimavskej Sobotě).

Obce zrušeného okresu Brusník, Bystré 
Ratkovská, Filiar, Grlica, Lehota Ratkov
ská, Ploské, Patková, Repištie, Rybník, Sáša, 
Sirk, španie Pole a Turčok pripojujú sa 
k obvodu hlavnoslúžnovského úřadu v Revúci.

§ 7.
Hlavnoslúžnovský okres hronský s hlavno- 

slúžnovským úradom v Pohorelej sa zrušujú.
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Obce zrušeného okresu Helpa, Pohořelá, Po- 
lomka, Šumiac, Telgárt a Závadka sa oddeFujú 
od župy gemermalohontskej a připojujú sa 
k župě zvolenskej k okresu hlavnoslúžnov- 
ského úřadu v Březne.

Obec Vernár zrušeného okresu oddeřuje sa 
od župy gemermalohontskej a připojuje sa 
k župě spišskej k okresu hlavnoslúžnovského 
úřadu v Spišskej Sobotě (v Poprade).

§ 8.

Obec VeFké Pole oddeFuje sa od hlavno
slúžnovského okresu oslanského.

Obce Jedlové Kostolany, Lehóta Malá, Le- 
hóta VeFká, Psiare, Svátý Beňadik, Breznica, 
Břehy, Orovnica oddeFujú sa od okresu hlav
noslúžnovského úřadu v Zlatých Moravciach.

Obce Nová Baňa, Hámry Horné, Pila Te- 
kovská, Bukovina, Bzenica, Hliník, Podbrehy- 
Lehotka, ždáňa Dolná, Hrabičov, KFak, žub- 
kov, Trnávka Dolná, Repište, Skleno, Hámry 
Dolné, Rudno-Hronské, Voznica, Vyhne, Hutá 
žarnovická, Podzámčie, žarnovica, Prochoť, 
Trnávka Horná, ždáňa Horná oddeFujú sa 
od okresu hlavnoslúžnovského úřadu vo Sva
toni Kříži.

Pre tieto obce sriaďuje sa nový hlavnoslúž- 
novský úřad so sídlom v Novej Baně.

§ 9.
Toto nariadenie nabýva účinnosti dňom vy- 

hlásenia a prevedie ho minister vnútra v do
hodě s ministrom s plnou mocou pre správu 
Slovenska.

Minister vnútra ustanoví v dohodě s mini
strom s plnou mocou pre správu Slovenska 
deň, ktorým zahája činnost’ novo sriadené 
slúžnovské úřady, resp. deň, ktorým doteraj- 
šie slúžnovské úřady zahája činnost’ v no
vých sídloch, ako aj deň, ktorým nastane pře
sun miestnej kompetencie slúžnovských úra- 
dov v nariadení uvedených.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Šrámek v. r. 
Staněk v. *•
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.

282.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 6. září 1922,
jímž se stanoví přejímací ceny za surový líh 
a odměna za jeho rafinování pro výrobní ob

dobí 1921/22.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ I-

Přejímací ceny za surový líh, ve kterých 
zahrnuta jest doprava z lihovaru na nej bližší 
stanici, pokud se týče doprava povozem do 
nej bližší rafinerie, stanoví se pro výrobní ob
dobí 1921/22 takto:

1. Přejímací cena za surový líh, vyrobený 
v zemědělských lihovarech ve výrobním ob
dobí 1921/22, až do nejvyššího celkového 
množství 400.000 hl alkoholu činí průměrně 
1049 Kč za 1 hl alkoholu.

Zemědělské lihovary, spojené s výrobou 
droždí, obdrží však přejímací cenu v před
chozím odstavci uvedenou jen za množství 
alkoholu, nepřevyšující 80% alkoholového 
kontingentu pro výrobní období 1920/21 do
tyčnému lihovaru přiznaného; za líh vyro
bený nad toto množství za šetření přede
psaného poměru vyrobeného droždí k lihu až 
do celkové výroby alkoholu, v období 1920/21 
dotyčným , lihovarem docílené, případně 
o uvolněné množství z jiných drožďáren 
úředně zvětšené, obdrží cenu 676 Kč za 1 hl 
alkoholu. Líh, vyrobený v jednotlivých země
dělských lihovarech spojených s výrobou drož
dí za jiných podmínek, než právě uvedených, 
buae považován, jako by byl vyroben až ve 
výrobním období 1922/23 a nebude zaň tudíž 
vyplacena přejímací cena, pro období 1921/22 
stanovená.

Za líh nad 400.000 hl ve všech zeměděl
ských lihovarech v období 1921/22 vyrobený 
zapravena bude přejímací cena toliko část
kou, která vyplyne jako průměr z cen, v mě
síci srpnu 1922 v Terstu, v Hamburku a 
v Antverpách za líh bursovně znamenaných.

Rozdíl mezi takto určenou cenou a cenou 
1049 Kč, za líh do 400.000 hl alkoholu stano
venou, jde k tíži zemědělských lihovarů s vý
robou droždí nespojených, které ve výrobním 
období 1921/22 vyrobily více lihu, než činilo 
jejich výrobní oprávnění, stanovené 80% 
alkoholového kontingentu pro výrobní období


