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pri okres, sude v Sabinove pre obvod okr. 
súdu v Sabinove,

pri okres, súde vo Vyššom Svidníku pre 
obvod okres, súdov vo Vyššom Svidníku a 
Stropkove,

pri okres, súde v Rimavskej Sobotě pre 
obvod okres, súdov v Rimavskej Sobotě, Tor- 
nali a vo Felede,

pri okres, súde v Rožňave pre obvod okr. 
súdu v Rožňave,

pri okr. súde vo Vel’. Revúci pne obvod okr. 
sudu vo Vel’. Revúci,

pri okr. súde v Užhorode pre obvod okr. 
súdov v Užhorode a Vel’. Berezne,

pri okr. súde v Mukačeve pre obvod okr. 
súdov v Mukačeve a N. Vereckách,

pri okr. súde v Beregszászu pre obvod okr. 
súdov v Beregszászu a Iršave,

pri okr. súde vo Vel’. Sevljuši pre obvod 
okr. súdu vo Vel’. Sevljuši,

pri okr. súde v Husté pre obvod okr. súdu 
v Husté,

pri okr. súde v Rabové pre obvod okr. súdu 
v Rabové,

pri okr. súde v Tiačeve pre obvod okr. súdu 
v Tiačeve,

pri okr. súde vo Volovom pre obvod okr. 
súdu vo Volovom.

Súčasne sriaďujú sa poručenské (sirotské) 
úřady II. stolice pri sedriach v Košiciach, 
v Levoči, v Prešove, Rimavskej Sobotě a pri 
súdnych stoliciach v Užhorode, Husté a 
Beregszászu pre ich obvody, a poručenský 
(sirotský) úřad III. stolice u súdnej tabule 
v Košiciach pre obvod súdnej tabule v Ko
šiciach.

Celá poručenská (sirotská) a opatrovnická 
agenda sirotských stolíc, sirotských vrchno
stí, municipií, miest s regulovaným magistrá
tem a obcí prechádza dňom 1. januára 1923 
na nove sriadené poručenské (sirotské) úřa
dy I. stolice, po případe II. a III. stolice.

Dr. Dolanský v. r.

383.
Nariadenie vlády republiky Česko- 

slovenskej
zo dňa 22. decembra 1922, 

ktorým sa zrušujú niektoré štátne odborné 
úřady na Slovensku a ich posobnosti sa pre- 

náša na župné a okresně úřady.

Podlá § 1, odst. 2., zákona z 15. apríla 1920, 
čís. 269 Šb. z. a n. (ktorým sa upravuji! po

měry úradníkov a sriadeňcov u štátnyeh úra- 
dov a ústavov bývalého uherského státu), na- 
riaďuje sa toto:

§ I-

štátne stavebné úřady, štátne riečne sta
vebné úřady, štátne kultúrne-inženierške. úřa
dy, štátne okresně komisariáty1 parných kot- 
lov, štátne lesné inspektoráty, štátne lesné 
úřady, štátne okresně lesné správy, štátne 
hospodářské inspektoráty a úřady štátnyeh 
župných a okresných zverolekárov na Sloven
sku sa zrušujú.

Posobnost’ štátnyeh kultúrne-mženierskych 
úradov sa prenáša na župné úřady.

Posobnost’ štátnyeh stavebných úradov, 
štátnyeh riečnych stavebných úradov,. štát
nyeh okresných komisariátov parných kotlov, 
štátnyeh lesných inšpektorátov, štátnyeh les
ných úradov, štátnyeh hospodářských inšpek
torátov a štátnyeh župných zverolekárov sa 
prenáša na župné úřady; nakotko orgány 
tieto obstarávaly odbornú službu pre prvo- 
stupňovú administrativní! vrchnost, prenáša 
ša tato ich posobnost’ na okresně úřady.

Posobnost’ štátnyeh okresných lesných správ 
a štátnyeh okresných zverolekárov sa prenáša 
na okresně úřady.

§ 2.
Župné a okresně úřady budú vykonávat po

sobnost na ne týmto přenesená přidělenými 
odbornými úradnikmi a sriadencami.

Potřebných odborných úradníkov a sria- 
dencov pridetuje jednotlivým župným alebo 
okresným úradom v dohodě s ministrom vnú- 
tra příslušný rezortný minister, ktorý móže 
podta potřeby exponovat odborných úradni 
kov a sriadeňcov dočasné mimo ich stálého 
slúžobneho miesta.

§ 3.
Odborní úradnicí, přidělení župnému alebo 

okresnému úřadu, móžu byť podta miestnej 
potřeby poverení, aby obstarávali příslušné 
odborné záležitosti pre niekotko župných alebo 
okresných úradov. Obvod ich posobnosti usta
noví příslušný rezortný minister v dohodě 
s ministrom vnútra; toto opatrenie nacím ná
ležitým sposobom vyhlásit.

§ 4.
Poměr odborných úradníkov a sriadeňcov 

k župným a okresným úradom, ktorým sú 
přidělení, a ich přednostem, ako aj spósob vý-
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kónu služby riadi sa predpismi jednacieho 
poriadku pre župné a okresně úřady (naria- 
denie z 21. septembra 1922, čís. 290 Sb. z. 
a n.). Podrobnejšie pokyny o výkonu odbor- 
nej služby u župných a okresných úradov 
móže vydat’ příslušný rezortný minister v do
hodě s ministrom vnútra.

§ 5-

Okresnými úřady vo smysle tohoto naria- 
denia rozumejú sa v Bratislavě a v Košiciach 
městské notářské úřady.

§ 6.

Súčasne sa zrušujú štátneiobvodně stavebné 
inspektoráty (pre stavby ciest a stavby po
zemně, pre stavby vodné a pre stavby melio- 
račné), krajinské riaditetstvo pre stavby vod
né, ako aj úřad zverozdravotníckych dozorcov; 
ich posobnost sa prenáša na příslušné mini- 
sterstvá.

§ 7.

Nariadenie toto nabýva účinnosti súčasne 
so zákonom z 29. februára 1920, čís. 126 Sb. z. 
a n., o sriadení župných a okresných úradov. 
Prevedie ho minister vnútra, veřejných práč 
a zemědělstva v dohodě s ministrom s plnou 
mocou pre správu Slovenska.

švehla v. r.
Habrman v. r. 
Dr. Rašín v. r. 
Novák v. r. 
Srba v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Bechyně v. r.

Tučný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r. 
Udržal v. r.

384.

Zákon ze dne 14. prosince 1922,

jímž mění se ustanovení zákona ze dne
25. října 1896, č. 220 ř. z., upraveného a do
plněného zákony ze dne 3. ledna 1913, čís. 5 

ř. z., a ze dne 23. ledna 1914, čís. 13 ř. z.

Národu' shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Zákon ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. z., 

o osobních daních přímých, upravený a do

plněný zákony ze dne 3. ledna 1913, čís. 5 ř. z., 
a ze dne 23. ledna 1914, čís. 13 ř. z., mění se 
takto:

§ 85, odst. 1., druhá věta bude příště zníti:

„Nepřesahuje-li ryzí výtěžek, podle násle
dujících ustanovení vyšetřený 6000 Kč, jsou 
zcela osvobozeny od berní povinnosti."

V §u 100 budou odstavce 11. a 12. zníti 
příště takto:

„Pro výděiková a hospodářská společenstva 
a záložny, požívající výhod §u 85, pokud ne
jsou osvobozeny podle 1. odst. §u 85 od daně 
výdělkové, platí tyto berní sazby, odstupňo
vané dle výše ryzího výtěžku, dani podléhají
cího :

Při ryzím výtěžku až včetně 20.000 Kč 1%,

při ryzím výtěžku více nežli 20.000 Kč 
až včetně 40.000 Kč............................... 2%,

při ryzím výtěžku více nežli 40.000 Kč 
až včetně 80.000 Kč............................... 3%,

při ryzím výtěžku více nežli 80.000 Kč 
až včetně 200.000 Kč............................ 4%

a více než 200.000 Kč............................. 5%.

Pro výděiková a hospodářská společenstva, 
u kterých není předpokladu pro výhody §u 85,, 
platí, pokud se jejich obchodní činnost pohy
buje v mezích zákonem a stanovami vytče
ných, tyto dle výše ryzího výtěžku odstup
ňované berní sazby:

Při ryzím výtěžku až včetně do
20.000 Kč . . .......................................... 4%,

při ryzím výtěžku více nežli 20.000 Kč 
až včetně do 30.000 Kč.......................... 5%,

při ryzím výtěžku více nežli 30.000 Kč 
až včetně do 60.000 Kč.......................... 6%,

při ryzím výtěžku více nežli 60.000 Kč 
až včetně do 120.000 Kč........................ 8%

a při ryzím výtěžku více nežli
120.000 Kč......................................   10%.“

§ 2.

Tento zákon, jehož provedení se ukládá 
ministru financí, nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1922.

T. G. Masaryk v. v. 
Švehla v. r.

Dr. Rašín v. r.


