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332.

Nariadenie viády republiky Česko
slovenské]

zo dňa 3. novembra 1922

o zistení a odovzdaní imama terajšich žúp 
na území republiky československej, ktoré 
zahrnuje v sebe župy XV.—-XX., uvedené 
v prílohe A k § 2 zákona zo dňa 29. februára 

1920, čís. 128 Sb. z. a n.

Na základe § 9, odst. 3., zákona zo dňa 29. 
februára 1920, čís. 126 Sb. z. a n., o sriadení 
župných a okresných úradov v republiko Če
skoslovenskej, nariaďuje sa toto:

§ I-

Všetko imanie terajšich žúp na území, ktoré 
zahrnuje v sebe župy XV.—XX., uvedené 
v prílohe A k § 2 zák. zo dňa 29. februára 
1920, čís. 126 Sb. z. a n., a samostatné fondy, 
základiny (fundácie) atd., ktoré sú v správě 
týchto žúp, zistené budú dl’a stavu zo dňa 31. 
decembra 1922 orgánom, ktorý ustanoví mi- 
nister s plnou mocou pre správu Slovenska 
v dohodě s ministerstvom financií. Ku ziste- 
niu použitý bude terajším županom sestavený 
súpis imania, samostatných fondov, základín 
atď. Ustanovený orgán preskúma súpis ten 
čo do správnosti a úplnosti a so zřetelem . 
k tomu, či na imaní viaznu práva třetích osob 
a či imanie má zvláštně určenie.

§ 2.
Imanie, samostatné fondy, základiny atď., 

uvedené v § 1, prechádzajú dňom 1. januára 
1923 do dočasnej správy toho župného úřadu, 
v obvode ktorého je sídlo doterajšej župy.

§ 3.

Úřad ministra s plnou mocou pre správu 
Slovenska dl’a výsledku tohoto zistenia zašle 
ministerstvu vnútra návrhy na odovzdanie 
imania do správy příslušných ministerstiev, 
po případe do správy alebo vlastníctva nových 
žúp, připadne okresov.

Rovnaké zásady platia, pokial’ ide o samo
statné fondy, základiny atď., menované v § 1.

§ 4.
Nariadenie toto nadobúda účinnosti súčasne 

so zákonem zo dňa 29. februára 1920, čís. 126 
Sb. z. a n., o sriadení župných a okresných

úradov v republike československej, a pre- 
vedie ho minister vnútra s ministrom financií.

švehla v. r.
Dr. Rašín v. r. 
Malypetr v. r. 
Habrman v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Novák v. r. 
Stříbrný v. r.

Srba v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Udržaí v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Markovič v. r.

333.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. listopadu 1922,
jímž se hypotékám tm zápůjčkám Hypoteční 
a Zemědělské banky moravské, poskytova
ným za účelem zapravení dávky z majetku a 
přírůstku na majetku, přiznávají výhody po
dle § 55, odst. 4., zákona ze dne 8. dubna 

1920, čís. 309 Sb. z. a n.

Na základě § 55 zákona ze dne 8. dubna 
1920, čís. 309 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ I-
Hypotekární zápůjčky, jež poskytne Hy

poteční a Zemědělská banka moravská v Brně 
k účelu zapravení dávky z majetku a pří
růstku na majetku, požívají všech výhod 
uvedených v odst. 4. §u 55 zákona ze dne
8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n., a nahradí 
zejména stát bance této ztráty z poskytnu
tých takových zápůjček snad vzešlé.
• Ministr financí stanoví a sdělí Hypoteční a 
Zemědělské bance moravské podmínky a 
předpoklady, za nichž bude lze uznati, že zá
půjčka byla poskytnuta za účelem zapravení 
dávky z majetku a přírůstku na majetku.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provede je ministr financí.

švehla v. r.
Malypetr v. r. 
Šrámek v. r. 
Habrman v. r. 
Udržal v. r. 
Srba v. r. 
Tučný v. r. 
Novák v. r.

Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Rašín v. r. 
Bechyně v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Markovič v. r.

Dr. Franke v. r.

Státní tiskárna v Praze


