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Článek IX.
Kdo přihlásili předválečné dluhopisy k zá

měně za moučnou půjčku, mohou při odevzdání 
seznamů dluhopisů (čl. VIIL, odst. 2. a 3.) po
dali žádost, aby jim dodatečně byly honoro
vány podle § 16 vládního nařízení ze dne 10. 
listopadu 1921, č. 404 Sb. z. a n., kupony před
válečných dluhopisů, které při úpisu moučné 
půjčky nebyly proplaceny jen z té příčiny, že 
nesouhlasily co do čísla, serie neb litery 
s pláštěm, jehož jsou příslušenstvím. Takové 
kupony budou dodal ečně hotově vyplaceny, 
vyhovují-li podmínkám čl. VI. tohoto naří
zení.

žádosti tyto, jakož i přihlášky o odškod
nění, jichž vzorce bude lze obdržet! u úřed
ních schovacích míst, a jejich přílohy jsou 
kolku prosty.

§ 2.
Exponovaný úradník, ako aj úradníci a sria- 

denci ustanovení k obstarávaniu tejto vnú- 
tornej správy prináležia k úradníctvu a sria- 
denectvu župného úřadu župy XIX. a sú vo 
všetkých veciach osobných a disciplinárnyeh 
podriadení županovi tejto župy.

§ 3.

Exponovaný úradník vybavuje záležitosti 
samostatné ako decernent v mene a v zastú- 
pení župana župy XIX.

Rozhodnutia exponovaného úradníka je 
možné brat’ v odpor len vtedy a tými istými 
opravnými prostriedkami, ako rozhodnutia 
příslušného župana.

§ 4.

článek X.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a jeho provedením pověřuje se mi
nistr financí.

Švehla v. r.
Habrman v. r. 
Dr. Rašín v. r. 
Srba v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Novák v. r.

Udržal v. r.
Tučný v. r. 
Malypetr v. r. 
Stříbrný v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Markovič v. r.

366,

Vyhláška ministra vnútra 
zo dňa 12. decembra 1922

o obstarávaní vnútornej správy župnej v ob
vode okresných úradov v Tornale, v Rožňave 

a v Revúcej.

Pódia II. článku jednacieho rádu pre 
župné a okresně úřady (nariadenie vlády re
publiky československej zo dňa 21. septembra 
1922, č. 290 Sb. z. a n.) ustanovuje sa:

§ 1.
Vnútornú správu, ktorej výkon dia plat

ných predpisov prislúcha županovi a župné- 
mu úřadu, vykonává až do odvolania s vý
nimkami záležitostí uvedených v § 6 pre obvod 
okresných úradov v Tornale, v Rožňave a 
E.evúcej exponovaný úradník župného úřadu 
župy XIX. so sídlom v Rožňave.

Styk okresných a inýeh podriadených ad- 
ministrativných úradov v obvode horeozna- 
čenom so županom deje sa len prostred- 
níctvom exponovaného úradníka.

Exponovaný úradník stýká sa s minister- 
stvami a s inými úradmi zásadné bezpro
středné a priamo, povinný je ale o dóležitěj- 
šíeh záležitostiach županovi zprávy podávat’.

Tak příslušný minister, ako aj župan može 
nariadiť všeobecne pre určité věci, že musia 
byť předkládané ministerstvám len prostred- 
nictvom župného úřadu.

§ 5.

župan prevádza dozor nad úřadováním ex
ponovaného úradníka a jemu podriadených 
úradov a orgánov. Tým účelom má sa o uspo
koj ivom běhu jednania přesvědčit’ občasnou 
prehliadkou. Može tak činit’ aj vyžiadaním 
spisov v jednotlivých záležitostiach.

*§ 6.

Z posobnosti exponovaného úradníka sú 
vyňaté následovně záležitosti:

1. osobné záležitosti úradníctva a osob- 
níctva,

2. záležitosti štátnych hraníc,
3. záležitosti týkajúce sa obvodov a sídel 

župných a okresných úradov,
4. posobnost’ župana stanovená platnými 

předpisy v súvislosti so župným zastupitel
stvem, župným výborom,. župnými zyláštny- 
mi výbormi a komissiami, taktiež v súvislosti 
s okresnými výbormi a okresnými ko
missiami,
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5. záležitosti jazykové, národnostne-poli- 
tické a menšinové,

6. vol’by,
7. popis l’udu,
8. záležitosti mobilisačné,
9. záležitosti vztahuj úce sa na územie pře

sahuj úce obvod posobnosti exponovaného 
úradníka.

§ 7.
župan má právo aj pojednávania jednotli

vých věcí, ktoré spadajú do posobnosti expo
novaného úradníka, sebe vyhradit, vec po
jednat a vybavit.

§ 8.
Exponovaný úradník zahájí svoju činnost 

zároveň so zahájením činnosti župného úřadu 
župy XIX.

Malypetr v. r.

367.
Nariadenie vlády republiky Česko

slovenské]
zo dňa 14. decembra 1922 

o obstarávaní pokladničnej služby u okres- 
ných úradov a účtovníckej služby pre hospo- 

darenia okresov na Slovensku.

Podta čl. 9 a § 7 zákona zo dňa 29. februára 
1920, č. 126 Sb. z. a n., nariaďuje s-a:

§ 1-

Pokladniční! službu pre okresně úřady ob
starávají! k tomu určené státně berné úřady 
dta predpisov platných pre pokladničnú 
službu župnú s tým doplněním, že u berných 
úradov v sídle okresu, po případe u berného 
úřadu k tomu určeného má byť zavedený 
zvláštny „podřadný deník kontokorentný", 
v ktorom budú sústredené mesačné výsledky 
okrasného hospodárstva.

§ 2.
Poukazovacie právo v obore autonomného 

hospodarenia okresu má okresný náčelník a 
vykonává ho v smysle a dta predpisov plat
ných v župě pre župana (§ 7 zák. čl. III. 
z roku 1902).

§ 3.
Účtovná služba u okresných úradov v smys

le tohoto nariadenia obsahuje v sebe agendu

predpisanú dosavadnými predpismi okresným 
účtovníkom, agendu účtovnú vztahuj úcu sa 
na autonomnú činnost okresov a činnost vy- 
plyvajúcu z dohliadacieho práva okresného 
výboru a okresného úřadu nad obcami. Před
pisy platné pre župné úřady a pre účtárně 
přidělené ku finančným riaditetstvám, potaž
né pre účtovnícku službu župnú, ktoré sa 
vztahuji! na autonomnú činnost a na výkon 
dozorčieho práva župy nad obcami, sú ob
dobné platné aj pre výkon tejto posobnosti 
u okresných úradov.

§ 4.

Nariadenie toto nabýva účinnosti súčasne 
so zákonom zo dňa 29. februára 1920, č.'126 
Sb. z. a n., o župnom a okresnom sriadení. 
Prevedie ho minister financií a minister 
vnútra v dohodě s ministrom s plnou mocou 
pre správu Slovenska.

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

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Rašín v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

Dr. Markovič v. r.

368.
Nariadenie vlády republiky Česko

slovenské]
zo dňa 14. decembra 1922

o úpravě účetnej služby župnej na Slovensku.

Podta § 1, odst. 2., zákona zo dňa 15. apríla 
1920, čís. 269 Sb. z. a n., nariaďuje sa:

§ I-

Účetná služba župná, do toho počítajúc 
službu okresných účtovníkov, obstarávaná do- 
siat účtárnami přidělenými finančným riadi
tetstvám na Slovensku, prenáša sa na župné, 
potažné slúžnovské úřady, účetnú službu vy
konává účetné úradníctvo, přidělené župnému 
úřadu v účetnom oddělení (účtarni) pod zod- 
povednosťou vedúceho účetného úradníka, 
u slúžnovských úradov okresní účtovníci.

Ustánovenie toto nedotýká sa obstaráyánia 
účetnej služby sirotskej doterajšími orgánmi.
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