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386.

Zákon ze dne 14. prosince 1922,

jímž se zavádí metrická míra pro právní jed
nání, listiny, knihovní zápisy a operáty ka
tastru daně pozemkové na Slovensku a Pod

karpatské Rusi.

^ Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

(1) Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
budiž ode dne, který určí vyhláškou ministr 
spravedlnosti, při právních jednáních a v li
stinách výměra pozemků uváděna a knihovní 
zápisy vykonávány v míře metrické podle 
zákonného čl. VIII. z r. 1874. Strany mají 
však na vůli připoj iti v listinách k míře me
trické i míru dosavadní.

(2) Od téhož dne budiž také v operátech 
katastru daně pozemkové používáno jedině 
výměry v míře metrické.

§ 2.

Provésti tento zákon náleží ministrům 
spravedlnosti, financí a veřejných prací.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Dr. Dolanský v. r. Dr. Rašín v. r.
Srba v. r.

387.

Zákon ze dne 20. prosince 1922

o rozšíření účinnosti zákona ze dne 10. čer
vence 1922, čís. 227 Sb. z. a n., kterým se 
upravuje placení náhrady při trvalém ubyto
vání vojska v roce 1921 a 1922, na placení 
náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 

1923.

Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:
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§ I-
účinnost zákona ze dne 10. července 1922, 

čís. 227 Sb. z. a n., kterým se upravuje pla
cení náhrady při trvalém ubytování vojska 
v roce 1921 a 1922, rozšiřuje se i na placení 
náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 
1923.

§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 

1. ledna 1923 a provedením jeho pověřuje 
se ministr národní obrany v dohodě s mi
nistry vnitra a financí.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Udržal v. r.

388.

Zákon ze dne 20. prosince 1922

o náhradě za vojenskou přípřež v míru 
v roce 1923.

Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Náhrada za vojenskou přípřež v míru usta

novuje se takto:

Náhrada za 1 km a za

koně, mezka 
(mula) s po
strojem neb 
osedlaného

vola (býka) 
s postrojem

krávu s po
strojem, osla 
s postrojem 
neb osedla

ného

VŮZ

70 h 49 h 33 h 10 h

§ 2.
Tento zákon, jímž se doplňuje, po případě 

mění zákon ze dne 22. května 1905, č. 86 ř. 
z., a uher. zák. čl. IX: 1844, jakož i nařízení 
k nim vydaná, nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1923 a platí nejdéle do konce roku 
1923.

§ 3.
Provésti tento zákon přísluší ministru ná

rodní obrany v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.
Udržal v. r.

389.

Zákon ze dne 20. prosince 1922,

jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne
24. července 1919, čís. 446 Sb. z. a n., dále 
nařízení ministra s plnou mocí pro správu 
Slovenska ze dne 25. listopadu 1919, č. 8428 
pres., a zákona ze dne 21. prosince 1921, 
čís. 480 Sb. z. a n., o úpravě promlčení práva 
k vyměření a vymáhání daní a dávek na léta

1921 a 1922.

Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:

článek I.
Platnost zákona ze dne 24. července 1919, 

čís. 446 Sb. z. a n., a nařízení ministra 
s plnou mocí pro správu Slovenska ze dne
25. listopadu 1919, čís. 8428 pres., prodlou
žená zákonem ze dne 22. prosince 1920, čís. 
685 Sb. z. a n., dále zákona ze dne 21. prosince 
1921, čís. 480 Sb. z. a n., rozšiřuje se na léta 
1921 a 1922.

Článek II.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provedení jeho ukládá se ministru fi
nancí v dohodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Dr. Kasin v. r.

390,

Zákon ze dne 20. prosince 1922

o státní podpoře spořitelen a jich pobočných 
ústavů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby poskytla spořitel

nám, zakládaným na Slovensku a v Podkar
patské Rusi, jakož i odbočkám spořitelen tam 
zřizovaným vklady ze státních prostředků 
v hotovosti, jež budou zúročitelny pozadu saz
bou o 1% nižší, než jest dočasná úřední sazba 
eskontní, nejvýše však 4%.

§ 2.
Vklady v § 1 zmíněné nesmějí úhrnem pře- 

vyšovati 15,000.000 Kč a mohou býti poskyt


