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Sbírka zákonů a nařízení, č. 377 a 378.

377.

378.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 22. prosince 1922,

Nariadenie vlády republiky Československej
zo dna 21. decembra 1922

kterým se doplňuje a prodlužuje platnost na
řízení z 21. dubna 1921, č. 173 Sb. z. a n.,
o přerušení sporů o splnění peněžních zá
vazků ve starých korunách v poměru k re
publice Rakouské.
Podle § 6 zákona ze dne 30. června 1922,
č. 207 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
§ 1 nařízení ze dne 21. dubna 1921, č. 173
Sb. z. a n., doplňuje se druhým odstavcem:
„Při pohledávkách a dluzích odboček bank,
úvěrních ústavů a ústavů pojišťovacích jest
rozhodným sídlo jejich a nikoliv sídlo hlav
ního závodu. Ustanovení tohoto nařízení se
však nevztahuje na právní poměry mezi od
bočkami s jedné strany a hlavním závodem
se strany druhé.“
§ 2.
Platnost nařízení z 21. dubna 1921, č. 173
Sb. z. a n., doplněného nařízením z 19. pro
since 1921, č. 472 Sb. z. a n., prodlužuje se do
31. prosince 1923.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provede je ministr spravedlnosti v sou
hlase se súčastněnými ministry.
Švehla
Habrman v. r.
Dr. Beneš v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Rašín v. r.
Stříbrný v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.

v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Novák v. r.
Tučný v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Markovič v. r.
Udržal v. r.

o rozdělení a sídlach okresných úradov na
Slovensku.
Podťa čl. 2. a §u 2 zákona zo dňa 29. februára 1920, č. 126 Sb. z. a n., o sriadení
župných a okresných úradov v republike Če
skoslovenskoj, a § 1 nariadenia vlády republi
ky československej zo dňa 26. oktobra 1922,
č. 310 Sb. z. a n., ktorým sa zavádza župfté
sriadenie v niektorých ěastiach územia re
publiky československej, nariaďuje sa toto:
§ IKtoré okresně úřady sú podriadené župám
XV.—XX. na Slovensku, uvedeným v prílohe
A. k § 2 zákona zo dňa 29. februára 1920,
č. 126 Sb. z. a n., ktorý je obvod týchto
okresných úradov a kde majú sídlo, určuje
příloha k tomuto nariadeniu.
§ 2.
Ohťadom obcí: Botfala, Homoky, JovroDarma, Ketergíň, Koncház, Lekárd, Minaj,
šišlovce, Trnovce, Hutá, Kamenica, Nevicky,
Onakavce, Berezné Velké, Berezné^ Malé,
Bystrá Verhovina, Domašina, Kňahyňa, Kostriny, Lubňa, Mirče, Sol’a, Stričava, Stuzica
Nová, Stužica Stará, Užok, Volosjanka, Záhorb, Zausina, Dubrinič, Novoselica, Perečín,
Ašvaň, Rát Malý, Rát Velký z bývalej župy
užhorodskej zostáva doterajsí stav verejnej
správy až do ďalšej úpravy nezmenený.
§ 3.
Nariadenie toto nabýva účinnosti dňom
1. januára 1923 a prevedie ho minister vnútra
v dohodě s ministrom s plnou mocou pre sprá
vu Slovenska.
švehla v. r.
Stříbrný v. r.
Habrman v. r.
Srba
v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr.
Hodža
v. r.
Malypetr v. r.
Udržal v. r.
Dr. Rašín v. r.
Šrámek v. r.
Bechyně v. r.
Tučný v. r.
Dr. Dolanský v.
Dr. Markovič v. r.
Novák v. r.
Dr. Kállay v. r.

