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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
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1920/21 dotyčnému lihovaru přiznaného a 
o případné převody zvětšeného, a to v tom po
měru, ve kterém jejich nadvýroba stojí k cel
kové nadvýr.obě všech hospodářských liho
varů s výrobou droždí nespojených.

Všechny výše uvedené přejímací ceny platí 
se družstvu hospodářských lihovarů pro 
prodej lihu v Praze jako organisaci zeměděl
ských lihovarů. Družstvo toto určí v dohodě 
s čsl. komisí lihovou výši cen za líh brambo
rový, kukuřičný, řepný a melasový a súčtuje 
tyto s dodavateli. Pro líh, vyrobený s po
užitím melasy jako převážné suroviny vedle 
brambor, kukuřice nebo řepy, bude platiti 
stejná cena, jako pro líh melasový.

Převýší-li veškerá výroba všech zeměděl
ských lihovarů ve výrobním, období 1921/22 
množství 422.000 hl alkoholu, zaplatí druž
stvo hospodářských lihovarů pro prodej lihu 
v Praze za každý 1 hl alkoholu, nad uvedené 
množství vyrobeného, poenale v částce 
2000 Kč do státní pokladny. Pro vyúčtování 
tohoto poenale družstva s jednotlivými země
dělskými lihovary platí obdobně ustanovení, 
uvedená shora pod č. 1., odstavec čtvrtý.

V případech, kdy jednotlivý zemědělský 
lihovar nedodržel předpisů platných pro vý
robu lihu v zemědělských lihovarech a stihly 
jej za to rozhodnutím ministerstva financí 
důsledky po stránce přejímací ceny za líh, 
pr-jti předpisům vyrobený, vrátí družstvo ho
spodářských lihovarů státní pokladně pří
slušný cenový rozdíl a súčtuje týž dotyčnému 
lihovaru k tíži.

2. Přejímací cena zá 1 hl alkoholu, vyrobe
ného v surovém lihu v rámci výrobního 
oprávnění v průmyslových lihovarech, ne
spojených s výrobou droždí, činí:

a) za množství až do 10.000 hl alkoholu, 
v jednotlivém průmyslovém lihovaru vyro
bené, 730 Kč,

b) za množství nad 10.000 hl alkoholu, 
v jednotlivém průmyslovém lihovaru vyro
bené, 676 Kč.

Za líh, vyrobený v jednotlivém průmyslo
vém lihovaru, nespojeném s výrobou droždí 
nad míru jeho výrobního oprávnění zapraví 
se přejímací cena označená shora pod č. 1., 
odstavec třetí.

3. Za 1 hl alkoholu, vyrobeného v průmyslo
vých lihovarech, spojených s výrobou droždí 
v rámci jich výrobního oprávnění, za šetření 
stanoveného výrobního poměru mezi droždím 
a lihem, zaplatí se přejímací cena částkou 
676 Kč.

Pro líh, vyrobený v jednotlivých průmyslo
vých lihovarech s výrobou droždí spojených, 
za jiných podmínek než v předchozím od
stavci uvedených, platí obdobně ustanovení, 
uvedené shora pod č. 1., odstavec druhý, věta 
druhá.

československá komise lihová jest opráv
něna při dodávce surového lihu na výše sta
novené ceny vypláceti přiměřenou zálohu; 
zbytek doplatí dodavateli po konečném vy
účtování po uplynutí výrobního období.

§ 2.

Jako odměnu za rafinování lihu surového 
zaplatí rafineriím československá komise li
hová ve výrobním období 1921/22 za každých
10.000 litrových procent prodaného rafinova
ného lihu částku 136 Kč, a to v rámci rafi- 
načních kvót, jednotlivým rafineriím jmeno
vanou komisí stanovených, avšak s podmín
kou, že rafinerie provedou investice potřebné 
k zabezpečení předválečné jakosti lihu.

§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provedením jeho pověřuje se mi
nistr financí.

Udržal v. r.
A. Novák v. r. 
Černý v. r.
Šrámek v. r.
Staněk v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Dr. Dérer v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Tučný v. r.
Srba v. r.
Dr. Mičura v. r.

283.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 29. září 1922,
kterým se prodlužuje lhůta pro vybírání obec
ních dávek dle posud platných předpisů, sta
novená v čl. L, k § 59, odst. 1., vládního naří
zení 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.

Na základě § 59, odst. 2., zákona ze dne
12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., se na
řizuje:

§ I-
Lhůta do 30. září 1922, stanovená v člán

ku I., k § 59, odst. 1., vládního nařízení ze

152"


